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ИЗВЕШТАЈ
Од Ревизијата на финансиските извештаи за 2018 г.
На ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Струмица, Април, 2019

ТП ревизија ВИТАНОВА – Струмица
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп
Извештај зафинансиските извештаи
На ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп, коишто го вклучуваат Извештајот за
финансиската состојба заклучно со 31 декември 2018, како и Извештајот за сеопфатна
добивка за периодот, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични
текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени
политики и други објаснувачки белешки.
Одговорностнараководствотозафинансискитеизвештаи
Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие
финансиски извештаи во согласност сосметководствените стандарди прифатени во
РепубликаМакедонија, и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и
објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од
материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат наизмама или грешка.
Одговорностнаревизорот
Нашаодговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на
нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија восогласност со Законотзаревизија и
Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на
Република Македонија (79/2010).Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и
да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали
финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.
Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за
износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од
расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално
погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама
или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната
контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските
извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во
околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната
контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на
користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки
направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на
финансискитеи звештаи.
Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено седостатни и
соодветни за дао безбедат основа занашето ревизорско мислење.
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Мислење
Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите
материјални аспекти финансиската состојба на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп,
заклучносо 31 декември 2018 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите
парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност сосметководствените
стандарди прифатени во Република Македонија.
Извештајзадругиправни и регулаторнибарања
Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај
за работа во согласност со член 384 од Законот за трговскидруштва.
Наша одговорност во согласност со Законотзаревизија е да изразиме мислење во врска со
конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските
извештаи. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во
согласност со МСР 720 и е ограничена н аизвестување дали историските финансиски
информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната
сметка и ревидираните финансиски извештаи.
Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите
материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансискии звештаи на
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп за годината што заврши на 31 декември 2018 год.

Во Струмица, 22.04.2019 год.
Во име на
ТП Ревизија ВИТАНОВА-Струмица

Кети Витанова,Овласртен ревизор
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IZVE[TAJ ZA SEOPFATNA DOBIVKA ZA PERIODOT
Za godinata {to zavr{uva na 31 Dekemvri 2018 i 2017 (vo 000 den)
01.01. - 31.12.
2018
2017
Prihodi od proda`ba
4
1.842.505
1.773.106
Ostanati operativni prihodi (dobivka)
5
54.154
54.425
Promeni na zalihite na gotovi proizvodi i
6.824
22.267
proizvodstvoto vo tek
Potro{eni materijali i siten inventar
7
(752.333)
(735.948)
Nabavna vrednost na stoki i materijali
8
(359.037)
(323.602)
Uslugi so karakter na materijalni tro{oci
9
(289.395)
(268.640)
Tro{oci za deprecijacija i amortizacija
11
(191.009)
(148.988)
Nematerijalni tro{oci od raboteweto
12
(54.985)
(57.525)
Ostanati tro{oci od raboteweto od redovni
13
(6.490)
(10.584)
aktivnosti
Plati i nadomesti
10
(155.745)
(145.608)
Dobivka/zaguba od operativno rabotewe
94.489
158.903
26.529
32.315
Finansiski prihodi
6
Finansiski rashodi
14
(3.607)
(2.929)
Dobivka/zaguba pred odano~uvawe
117.411
188.289
Danok od dobivka
15
(9.562)
(9.695)
Dobivka/zaguba od redovno rab. po odano~uvawe
107.849
178.594
Broj na akcii:
39.918
39.918
16
Zarabotka po akcija (vo denari)
2.702
4.474

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки
Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски
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Директор
Сашко Самарџиоски
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IZVE[TAJ ZA FINANSISKATA SOSTOJBA
NA KRAJOT NA PERIODOT
na 31 Dekemvri 2018 i 2017 (vo 000 den)
SREDSTVA
2018
Dolgoro~ni sredstva
Materijalni sredstva
17
805,892
Dolgoro~ni finansiski sredstva
18
43,170
849,062
Tekovni sredstva
Zalihi
19
276,768
Pobaruvawa za avansi vo zemjata
20
19,606
Pari~ni sredstva i ekvivalenti na
21
75,740
Pobaruvawa od kupuva~i
22
245,964
Pobaruvawa od dr`avata i dr.institucii
23
1,417
24
695,428
Краткорочни оречени средства
24
12,708
Останати побарувања и АВР
1,327,631
VKUPNA AKTIVA
2,176,693
KAPITAL I OBVRSKI
Kapital i rezervi
Zapi{an osnoven kapital
Revalorizaciona rezerva
Rezervi
Akumulirana dobivka/zaguba
Dobivka za finansiskata godina

Dolgoro~ni obvrski
Tekovni obvrski
Obvrski sprema dobavuva~i
Obvrski za avansi depoziti i kaucii
Kratkoro~ni obvrski za danoci, pridonesi
i drugi dava~ki
Obvrski prema vrabotenite
Ostanati kratkoro~ni obvrski, ostanati
rezervirawa и ПВР
Kratkoro~ni finansiski obvrski
VKUPNO KAPITAL I OBVRSKI

25
PГ
PГ
PГ
БУ

2017
901,814
1,153
902,967
266,822
6,594
33,257
220,922
47,944
792,745
5,494
1,373,778
2,276,745

305,262
2,995
61,141
1,505,820
107,850
1,983,068

305,262
2,995
61,141
1,450,241
178,594
1,998,233

27
28

121,720

218,138

29

67,080

52,795

30

259

696

31

4,566

6,883

193,625
2,176,693

278,512
2,276,745

26

32

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки
Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски
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IZVE[TAJ ZA PARI^NITE TEKOVI ZA PERIODOT
za godinata koja zavr{uva na 31.12.2018 i 31.12.2017 (vo 000 denari)
Gotovinski tekovi od delovni aktivnosti
Neto dobivka/zaguba posle odano~uvawe
Promeni - Zgolemuvawe/namaluvawe na :
Zalihi
Pobaruvawa od kupuva~i
Pobaruvawa za dadeni avansi na dobavuva~i
Pobaruvawa od dr`avata po osnov na
danoci,pridonesi, carina, akcizi i za
ostanati dava~ki kondr`avata (pretplati)
Pobaruvawa od vrabotenite
Ostanati kratkoro~ni pobaruvawa i AVR
Obvrski sprema dobavuva~i
Obvrski za avansi, depoziti i kaucii
Obvrski za danoci i pridonesi na plata i
na nadomesti za plata
Obvrski kon vrabotenite
Tekovni dano~ni obvrski
Obvrski po zaemi i krediti
Ostanati kratkoro~ni obvrski i PVR

2018
107.850

2017
178.594

(9.946)
(25.042)
(13.012)

(35.576)
(17.267)
2.725

46.527

(43.312)

(7.214)

1.286

(96.418)
-

79.496

14.285
(437)

(6.219)
(85)

(2.317)
14.276

4.329
163.971

53.905
53.905

(328.310)
(328.310)

97.317
(123.015)
(25.698)

73.661
(17.097)
56.564

42.483
33.257
75.740

(107.775)
141.032
33.257

Gotovinski tekovi od investicioni aktivnosti
Direktni nabavki na nematerijalni i
materijalnisredstva

Gotovinski tekovi od finansiski aktivnosti
Zgolemuvawe/namaluvawe na краткoro~ni пласмани
Zgolemuvawe/namaluvawe na dolgoro~ni krediti
Zgolemuvawe/namaluvawe na kapitalot

Zgolemuvawe/namaluvawe na pari~nite sredstva
Pari~ni sredstva na po~etok na godinata
Pari~ni sredstva na krajot na godinata

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки
Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски
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Izve{taj za promena na glavninata na 31 dekemvri 2018 (vo 000 denari)
Dobivka
Revalor
Osnovna Zadr`ana / zaguba
iz irana
Pozicija
glavnin dobivka/
Rezervi
za
vrednos
zaguba
a
godinat
t
a
Sostojba na 01.01.2018
305,263
748,663 880,171
61,141
2,995
Promena na smetkovodstveni
Povtorno utvrdeno s-do
305,263
748,663 880,171
61,141
2,995
Promeni na kapitalot za
Izdavawe /objavuvawe na akcionerski kapital
Dividendi
(123,015)
Vkupna seopfatna
107,850
Transfer na zadr`ana dobivka dob.
Sostojba na 31.12.2018
305,263
625,648 988,021
61,141
2,995
Sostojba na 01.01.2017
305,263
748,663 718,674
61,141
2,995
Promena na smetkovodstveni politiki
Povtorno utvrdeno saldo 305,263
748,663 718,674
61,141
2,995
Promeni na kapitalot vo
Izdavawe /objavuvawe na akcionerski kapital
Dividendi
(17,097)
Vkupna seopfatna dobivka za godinata
178,594
Transfer/prenos na zadr`ana dobivka
Sostojba na 31.12.2017
305,263
748,663 880,171
61,141
2,995

Vkupno

1,998,233
1,998,233
(123,015)
107,850
1,983,068
1,836,736
1,836,736
(17,097)
178,594
1,998,233

Запишаниот капитал е 305.263 Илј.денари
Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки
Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски
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1. OP[TI PODATOCI ZA DRU[TVOTO

Naziv i registracija:
Akcionersko dru{tvo PRILEPSKA PIVARNICA Prilep
Forma na trgovskoto dru{tvo : AD
EMBS - 4071344
Sedi{te, telefon, e- mail
Sedi{teto na dru{tvoto se nao|анаулCane Kuzmanoski-1
Tel: 048 421450
e-mail:pravnik@pripiv.com.mk
Dejnost i vraboteni :
Osnovna dejnost na dru{tvoto e proizvodstvo и промет na пиво и безалкохолни пијалоци. Pokraj ova
dru{tvoto e registrirano i za vr{ewe na dejnost spored registracijata na dru{tvoto.
- Vkupniot broj na vraboteni na 31.12.2018 godina e250вработени(2017;255)
Osnova~i i odgovornost:
Osnova~i na dru{tvoto se :
1. Akcioneri soglasno so akcionerska kniga
Vid na akcii: obi~ni
Broj na izdadeni akcii :39.918
Nominalna vrednost na edna akcija 125 EUR
Zapi{an kapital : 4.989.750 EUR
Broj na imateli 175 (2017;156) i broj na sopstveni~ki pozicii 194 (2017;201)
Ovlastuvawata i odgovornosta na akcionerskoto dru{tvo vo pravniot promet so treti lica e
neograni~eno i za obvrskite odgovara so celiot svoj imot.
Lice ovlasteno za zastapuvawe e Sa{ko Samarxioski, generalen direktor i pretsedatel na
Upraven odbor
Finansiskite izve{tai za 2018g. se odobreni za izdavawe od strana na Upravniot odbor na
15.03.2019g.
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OBRAZLO@ENIE KON FINANSISKITE IZVE[TAI
2. Osnova za sostavuvawe na finansiskite izve{tai
2.1. Osnov za podgotovka na finansiskite izve{tai
Finansiskite izve{tai, dadeni na stranicite od 2 do 28 i objasnuva~kite bele{ki kon niv, se
sostaveni vo soglasnost so Smetkovodstvenite standardi koi se primenuvaat vo Republika
Makedonija vo Pravilnikot za smetkovodstvo (vo ponatamo{niot tekst smetkovodstveni standardi
prifateni vo Republika Makedonija). Se bara finansiskite izve{tai sostaveni spored va`e~kite
propisi da ja odrazuvaat primenata na celokupnite (detalnite) propisi {to se odnesuvaat na
primenata na smetkovodstvenite principi. Vo izvesni slu~ai pretprijatieto mo`e da izvr{i
izbor na odredena smetkovodstvena politika vo ramkite na propi{anite smetkovodstveni
politiki; vo drugi slu~ai pretprijatieto mo`e samostojno da odlu~uva dali, ili nema da ja
primeni propi{anata smetkovodstvena politika.
Menaxmentot konzistentno gi primenuva odobrenite smetkovodstveni politiki vo soodvetnite
presmetkovni periodi.
Finansiskite izve{tai za godinite koi zavr{uvaat na 31 dekemvri 2018 i 2017 godina na
Dru{tvoto gi prezentiraat finansiskata sostojba, rezultatite od raboteweto, pari~nite tekovi i
promenite na kapitalot na site organizacioni edinici (podru`nici) na teritorijata na
Republika Makedonija.
Finansiskite izve{tai se podgotveni so sostojba na i za godinite koi zavr{uvaat na 31 dekemvri
2018 i 2017 godina. Tekovnite i sporedbenite podatoci vo finansiskite izve{tai se dadeni vo
iljadi denari (000 MKD). Onamu kade {to e potrebno, sporedbenite podatoci se prilagodeni i
usoglaseni so cel da odgovaraat na izvr{enata prezentacija vo tekovnata godina. Denarot
pretstavuva oficijalnaizvestuva~ka valuta na Dru{tvoto. Site drugi transakcii vo valuta
razli~na od oficijalnata se smetaat za transakcii vo stranska valuta.
Finansiskite izve{tai za dru{tvoto se poedine~ni.
2.2. Osnovni smetkovodstveni metodi
Finansiskite izve{tai se sostaveni vrz osnova na metodot na nabavna vrednost, osven za
nedvi`nostite, postrojkite i opremata (NPO) i nivnata amortizacija, kaj koi se vr{eni korekcii
vo minatite godini vrz osnova na principot na revalorizacija so primena na unificirani
koeficienti na porast na cenite na proizvoditelite na industriski proizvodi, koi gi objavuva
Dr`avniot zavod za statistika na Republika Makedonija i za vlo`uvawata raspolo`livi za
proda`ba koi se priznaeni spored nivnata objektivna (pazarna) vrednost.
2.3. Koristewe na procenki i rasuduvawa
Pri podgotvuvaweto na ovie finansiski izve{tai Dru{tvoto primenuva odredeni
smetkovodstveni procenki. Odredeni stavki vo finansiskite izve{tai koi nemo`at precizno da
se izmerat se procenuvaat. Procesot na procenuvawe vklu~uva rasuduvawa zasnovani na poslednite
raspolo`livi informacii.
Procenki se upotrebuvaat pri procenuvawe na korisniot vek na upotreba na sredstvata,
objektivnata vrednost na pobaruvawata odnosno nivnata nenaplatlivost, zastarenosta na zalihite,
objektivnata vrednost na vlo`uvawata raspolo`livi za proda`ba i sl.
Vo tekot na periodite odredeni procenki mo`e da se revidiraat dokolku se slu~at promeni vo
vrska so okolnostite na koi{to bila zasnovata procenkata ili kako rezultat na novi informacii,
pogolemo iskustvo ili posledovatelni slu~uvawa.
Efektite od promenite vo smetkovodstvenite procenki se vklu~uvaat vo utvrduvaweto na neto
dobivkata ili zagubata vo periodot na promenata i ili vo idnite periodi dokolku promenata
vlijae i na dvete.
2.4. Kontinuitet vo raboteweto
Finansiskite izve{tai se izgotveni vrz osnova na pretpostavkata za kontinuitet vo raboteweto
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odnosno deka dru{tvoto }e prodol`i da raboti vo dogledna idnina. Dru{tvoto nema namera, nitu
potreba da go likvidira ili materijalno da go ograni~i opsegot na svoeto rabotewe.
3. Osnovni smetkovodstveni politiki
Osnovnite smetkovodstveni politiki i procenki koristeni pri sostavuvaweto na ovie finansiski
izve{tai se dadeni podolu.
Osnovnite smetkovodstveni politiki primeneti pri sostavuvaweto na finansiskite izve{tai, se
konzistentni so onie primeneti pri sostavuvaweto na finansiskite izve{tai za 2017 godina,
dokolku poinaku ne e navedeno vo natamo{niot tekst.
Izgotvuvaweto na finansiskite izve{tai vo soglasnost so smetkovodstvenite standardi
prifateni vo Republika Makedonija bara od rakovodstvoto na Dru{tvoto upotreba na procenki i
pretpostavki koi vlijaat na prika`anite iznosi na sredstvata i obvrskite i obelodenuvaweto na
neizvesni sredstva i obvrski na denot na finansiskite izve{tai, kako i na prihodite i tro{ocite
vo izve{tajniot period. Ovie procenki i pretpostavki se zasnovani na informaciite dostapni na
datumot na izgotvuvawe na Izve{tajot za finansiskata sostojba. Ovie procenki se razgleduvaat
periodi~no i promenite vo procenkite se prika`uvaat vo periodite vo koi istite stanuvaat
poznati.
Najzna~ajnata upotreba na rasuduvawata i procenki, koi se obelodeneti vo pregledot na zna~ajnite
smetkovodstveni politiki i soodvetni objasnuva~ki bele{ki se odnesuvaat na obezvrednuvawe na
finansiskite i nefinansiskite sredstva, finansiskite obvrski i procenkata za rezervirawa za
sudski sporovi.
Sporedlivite iznosi gi pretstavuvaat revidiranite finansiski izve{tai za godinata koja
zavr{uva na 31 dekemvri 2017 godina.
3.1. Prihodi
Vo soglasnost so propisite, prihodite od raboteweto i ostanatite soodvetni prihodi se iska`ani
po fakturna vrednost, vo momentot na nivnoto nastanuvawe. Ova zna~i deka prihodite se merat po
objektivna vrednost na dobieniot nadomestok ili pobaruvaweto. Prihodite se priznavaat ako
istovremeno porasnat sredstvata ili se namalat obvrskite.
3.1.1. Prihodite od proda`ba na proizvodi i uslugi
Prihodite od proda`ba na proizvodi i stoki se merat po objektivnata vrednost na primenite
sredstva ili pobaruvawa, namalen za vra}awe na stokite, trgovskite popusti i koli~inskite
rabati.
Prihodot se priznava vo bilansot na uspeh koga:
- Na kupuva~ot se preneseni zna~ajni rizici i koristi od sopstvenosta nad proizvodite;
- Dru{tvoto ne zadr`uva, nitu trajno upravuvawe, nitu kontrola nad proizvodite;
- Iznosot na prihodite prihodite mo`e verodostojno da se izmerat;
- E verojatno deka prodadenite proizvodi }e se naplatat odnosno koga verojatno e deka
ekonomskite koristi }e dojdat kako priliv na dru{tvoto
- Tro{ocite koi nastanale ili koi }e nastanat vo vrska so transakcijata mo`e so sigurnost da se
izmerat i soodveten dokaz za transakcijata postoi.
3.1.2. Ispravka na pobaruvawata na tovar na tro{ocite
Za realizacijata od prethodnite presmetkovni periodi i za onaa koja vo tekovniot presmetkoven
period e presmetana vo korist na prihodite se vr{i ispravka na pobaruvawata na tovar na
tro{ocite.
3.1.3. Prihodite od proda`ba na kredit
Prihodite od proda`ba na kredit se priznavaat vo celost vo korist na vkupniot prihod vo
periodot vo koj isporakata e izvr{ena.
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3.1.4. Ostanatite prihodi
Ostanatite prihodi pretstavuvaat prihodi koi ne poteknuvaat od osnovnata dejnost na Dru{tvoto.
3.1.5. Prihodi od finansirawe
Prihodite od finansirawe koi se presmetani do datata na bilansot na sostojba, se iska`uvaat
kako prihodi vo godinata na koja se odnesuvaat, nezavisno dali se naplateni. Tie se sostojat od
prihodi od dividendi, kapitalni dobivki od proda`ba na hartii od vrednost, prihodi od kamati na
depoziti i kursni razliki.
Dividendite se priznavaat kako prihodi koga }e se utvrdi pravoto za primawe na istata. Kamatite
se priznavaat na presmetkovna osnova za periodot za koi se odnesuvaat.
3.2. Rashodi
3.2.1. Tro{oci na realizacija i rashodi
Tro{ocite na realizacija gi sodr`at site tro{oci koi se nastanati vo tekot na godinata i koi se
direktno povrzani so ostvarenata realizacija (prihod pod to~ka 3.1.), i nivnata visina e zavisna od
visinata na realizacijata.
Tro{ocite se priznavaat vo zavisnost od stepenot na izvr{uvawe na datumot na so~inuvawe na
bilansot.
Op{ti, administrativni i tro{oci na proda`ba gi sodr`at site tro{oci koi se nastanati vo
tekot na godinata i koi ne se direktno povrzani so ostvarenata realizacija,{to zna~i deka nivnata
visina e nezavisna od visinata na realizacijata.
Dru{tvoto se pridr`uva do slednite kriteriumi pri priznavawe na rashodite:
- Rashodite imaat za posledica namaluvawe na sredstvata ili zgolemuvawe na obvrskite, {to e
vozmo`no da se izmeri so sigurnost;
- Rashodite imat direktna povrzanost so nastanatite tro{oci i posebnite pozicii na prihodite;
- Koga se o~ekuva ostvaruvawe na prihodite vo pove}e idni presmetkovni periodi, toga{
priznavawe na rashodite se izvr{uva so postapka na razumna alokacija na presmetkovni periodi;
- Rashodot vedna{ se priznava vo presmetkovniot period koga izdatokot ne ostvaruva idni
ekonomski koristi, a nema uslovi da se priznae kako pozicija na aktivata vo bilansot
- Rashodot vedna{ se priznava vo presmetkovniot period i toga{ koga nastanalo obvrska, a nema
uslovi da se priznae kako pozicija na aktivata.
3.2.2. Rashodi od finansirawe
Rashodite od finansirawe koi se presmetani do datata na bilansot na sostojba, se iska`uvaat kako
rashodi vo godinata na koja se odnesuvaat, nezavisnodali se plateni. Tie se sostojat od rashodi od
kamati, provizii i kursni razliki. Kamatite se priznavaat kako rashodi soglasno na vremenskiot
period za koi se odnesuvaat.
Entitetot gi kapitalizira tro{ocite za pozajmuvawe koi mo`at da se pripi{at na steknuvaweto,
izgradbata ili proizvodstvoto na sredstvo koe se kvalifikuva, kako del od nabavnata vrednost na
toa sredstvo. Ovie tro{oci se kapitaliziraat kako del od nabavnata vrednost na odredeno
sredstvo koga e verojatno deka tie }e rezultiraat vo idni ekonomski koristi za entitetot i deka
takvite tro{oci }e mo`at verodostojno da se izmerat.
3.2.3. Presmetuvawe na sredstva za pla}awe i smetkovodstven tretman na kursnite razliki
Delovnite promeni vo stranska valuta se iska`uvaat vo denari spored kursot va`e~ki na denot na
delovnata promena. Site monetarni sredstva i obvrski iska`ani vo stranska valuta se
prevrednuvaat vo denari spored sredniot kurs va`e~ki na denot na bilansot na sostojbata.
Pozitivnite i negativnite kursni razliki {to nastanale so presmetka na pobaruvawata i
obvrskite vo stranski sredstva za pla}awe vo nivnata denarska protivvrednost se iska`ani vo
bilansot na uspeh kako prihodi, odnosno rashodi vo godinata na koja se odnesuvaat.
Oficijalnite devizni kursevi koristeni za konverzija vo denar na stavkite od Izve{tajot za
finansiska sostojba iska`ani vo stranska valuta na 31 dekemvri 2018 i 2017godina se kako sledi:
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EUR
USD

2018
61.4950
53.6887

2017
61.4907
51.2722

3.2.4. Danok na dobivka (tekoven i odlo`en)
Danokot od dobivka se sostoi od tekoven i odlo`en danok. Danokot od dobivka se priznava vo
bilansot na uspeh na Dru{tvoto. Tekovniot danok od dobivka se presmetuva soglasno odredbite na
relevantnite zakonski propisi vo Republika Makedonija. Dano~nata osnova za presmetuvawe na
danokot na dobivka pretstavuva iznosot na dobivkata koja se utvrduva vo dano~niot bilans.
Osnovata za presmetuvawe na danokot na dobivka se utvrduva kako razlika me|u vkupnite prihodi i
vkupnite rashodi na dano~ni ot obvrznik vo iznosi utvrdeni soglasno so propisite za
smetkovodstvo i smetkovodstvenite standardi. Iska`aniot finansiski rezultat od bilansot na
uspeh se zgolemuva za nepriznaenite rashodi i pomalku utvrdeni prihodi utvrdeni so zakonot za
danok na dobivka.
Danokot od dobivka se presmetuva so primena na va`e~kata dano~na stapka na datumot na bilansot
na sostojba po stapka od 10% (2017: 10%).
Odlo`eniot danok od dobivka se presmetuva so primena na metodata na obvrski za site vremeni
razliki koi se javuvaat na datumot na bilansot na sostojba kako razliki pome|u dano~nata osnova
na sredstvata i obvrskite i nivnata smetkovodstvena vrednost, za celite na finansisko
izvestuvawe. Odlo`enite dano~ni sredstva i obvrski se merat spored va`e~kite zakonski
dano~nite stapki koi bile na sila i imaat pravno dejstovo na datumot na bilansot na sostojba.
3.3. Zarabotuva~ka po akcija
Dru{tvoto ja prika`uva osnovnata zarabotuva~ka po akcija od obi~nite akcii. Presmetkata na
osnovnata zarabotuva~ka po akcija e napravena so podelba na neto dobivkata za godinata koja im
pripa|a na imatelite na obi~ni akcii so ponderiraniot prose~en broj na obi~ni akcii vo tekot na
godinata.
3.4. Nematerijalni i materijalni vlo`uvawa
3.4.1. Nedvi`nosti postrojki i oprema (NPO)
3.4.1.1. Op{ta objava
Po~etno, NPO se evidentiraat po nivnata nabavna vrednost. Nabavnata vrednost ja ~ini
fakturnata vrednost na nabavenite sredstva zgolemena za site tro{oci nastanati do nivnoto
stavawe vo upotreba. Posledovatelno, NPO se evidentiraat po nivnata nabavna vrednost namalena
za akumuliranata amortizacija i bilo kakvo o{tetuvawe na vrednosta. Vo izminatiot period,
Dru{tvoto vr{elo zakonska revalorizacija na NPO na krajot od godinata so primena na
oficijalno objavenite koeficienti za revalorizacija od strana na Dr`avniot Zavod za
Statistika koi odgovoraat na op{tiot indeks na porast na ceni, vrz nivnata nabavna vrednost i
akumulirana amortizacija. Vakva revalorizacija pove}e ne se presmetuva i evidentira. Efekt od
sprovedenata revalorizacija e revalorizaciona rezerva vo ramkite na vkupniot kapital, koja do
2001 godina se rasporeduva{e srazmerno na akcionerskata glavnica, zakonskite rezervi i
nerasporedenata dobivka, a od 2002 godina pove}e ne se rasporeduva i se evidentira i iska`uva
izdvoeno vo bilansot na sostojba.
Tro{ocite za tekovno i investiciono odr`uvawe se evidentiraat na tovar na rashodite vo
momentot na nivnoto nastanuvawe. Izdatocite koi se odnesuvaat na rekonstrukcii i podobruvawa,
koi go menuvaat kapacitetot ili korisniot vek na upotreba na NPO, se dodavaat na nabavnata
vrednost na tie sredstva.
Pozitivnata, odnosno negativnata razlika nastanata pri proda`ba na NPO se kni`i kako
kapitalna dobivka ili zaguba i se iska`uva vo ramkite na ostanatite prihodi, odnosno rashodi.
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Model na revalorizacija
objektivna vrednost na datumot na revalorizacija namalena za posledovatelnata akomulirana
deprecijacija i posledovatelnite akomulirani zagubi poradi obezvrednuvawe. Ревалоризациите
треба да се прават со достатна редовност за да осигураат дека сметководствената вредност материјално не
се разликува од онаа која би била утврдена користејќи ја објективната вредност на крајот на периодот за
известување.
3.4.1.2. Amortizacija
Amortizacijata na NPO pretstavuva sistematska raspredelba na amortizira~kiot iznos za vreme
na korisniot vek na upotreba na sredstvoto. NPO se amortiziraat poedine~no, se do nivniot
celosen otpis. Zemji{teto i investiciite vo tek ne se amortiziraat.
Upotrebenite godi{ni stapki na amortizacija odnosno predvidenite korisni vekovi na upotreba
na NPO za 2018 godina vo odnos na 2017 godina se slednite:
Nedvi`nini
2,5-10%
2,5-10%
Deloven inventar i Mebel
5-20%
5-20%
Kompjuterska oprema i softver
25%
25%
Telekomunikaciska oprema i vozila
20-25%
20-25%
Site stapki se zgolemeni za 50% poradi rabota vo dve i tri smeni

3.7.Zalihi
Zalihite se iska`uvaat spored poniskata od nabavnata vrednost i neto realizacionata vrednost.
Nabavnata vrednost gi vklu~uva site tro{oci za doveduvawe na zalihite vo nivna sega{na sostojba.
Neto realizacionata vrednost e proceneta pazarna vrednost namalena za site proda`ni,
transportni i distribucioni tro{oci potrebni za nivna proda`ba.
Potro{okot na surovini i materijali i stoki se vodi po prose~ni ceni.
Dokolku nabavnata vrednost ili cenata na ~inewe e povisoka od neto proda`nata vrednost
zalihite se sveduvaat na neto proda`nata vrednost.
3.8. Vlo`uvawa vo podru`nici
Vlo`uvawata vo podru`nici se evidentirani vo finansiskite izve{tai na Dru{tvoto spored
nivnata nabavna vrednost. Vlo`uvawa vo podru`nici se smetaat onie vlo`uvawa kade Dru{tvoto
poseduva kontrola nad glasa~kata sila (nad 50%) vo drugi dru{tva.
3.9. Vlo`uvawa vo hartii od vrednost
Dru{tvoto vlo`uvawata gi kategorizira kako vlo`uvawa raspolo`ivi za proda`ba i vlo`uvawa
koi se ~uvaat do dospevawe. Vlo`uvawata raspolo`ivi za proda`ba se onie koi se ~uvaat
neograni~en period, no mo`e da bidat prodadeni vo sekoj moment i se klasificiraat kako
netekovni sredstva.
Vlo`uvawata koi se ~uvaat do dospevawe se sostojat od vlo`uvawa vo kratkoro~ni hartii od
vrednost (dr`avni zapisi ili blagajni~ki zapisi) izdadeni od strana na dr`avata ili Narodna
Banka na Republika Makedonija i koi Dru{tvoto gi ~uva vo svoeto portfolio do nivnoto
dospevawe zaradi ostvaruvawe na prihodi od kamati.
Po~etno, vlo`uvawata se iska`ani po nabavna vrednost, odnosno spored iznosot na pari~ni
sredstva i ekvivalenti na pari~ni sredstva plateni za nivna nabavka. Posledovatelno,
vlo`uvawata raspolo`livi za proda`ba se merat spored objektivnata vrednost opredelena spored
poslednata ponudena pazarna cena na istite na datumot na bilansot na sostojba za onie za koi ima
aktiven pazar, dodeka za onie vlo`uvawa za koi ne postoi aktiven pazar se merat spored nivnata
nabavna vrednost namalena za eventualno nivno o{tetuvawe (ste~aj ili likvidacija).
Posledovatelno, site vlo`uvawa koi se ~uvaat do dospevawe se priznavaat spored amortizirana
nabavna vrednost koristej}i ja metodata na efektivna kamatna stapka.
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Dobivkite i zagubite od promenata na objektivnata vrednost na vlo`uvawata raspolo`livi za
proda`ba se priznavaat neposredno vo glavninata, se dodeka vlo`uvaweto ne se prodade, naplati
ili na drug na~in otu|i ili dodeka ne se utvrdi deka e o{teteno, koga kumulativnata dobivka,
odnosno zaguba, koja bila prethodno priznaena vo glavninata, }e se vklu~i vo neto dobivkata ili
zagubata za periodot.
3.10. Obvrski sprema dobavuva~i
Obvrskite sprema dobavuva~i se iska`uvaat vo visina na nominalnite iznosi {to proizleguvaat
od delovnite transakcii. Obvrskite sprema dobavuva~i seotpi{uvaat po istekot na rokot na
zastarenost ili so vonprocesno poramnuvawe, so tovarewe na ostanatite prihodi.
3.11. Obvrski po krediti
Obvrskite po krediti se sostojat od obvrski po kratkoro~ni i dolgoro~ni krediti i se iska`uvaat
spored nivnata nominalna vrednost. Iznosite na dogovorenata kamata se iska`uvaat vo korist na
ostanatite obvrski, a na tovar na rashodite od finansisrawe. Obvrskite po kreditite od
stranstvo se iska`uvaat spored kursot na Denarot na denot na bilansot na sostojba, a kursnite
razliki se evidentiraat vo ramkite na prihodi, odnosno rashodi od finansirawe.
3.12. Kapital
(1) Osnovna glavnina
Osnovnata glavnina se priznava vo visina na nominalnata vrednost na izdadenite i uplateni
akcii.
(2) Otkupeni sopstveni akcii
Akciite koi se izdadeni od Dru{tvoto i koi gi poseduva istoto se tretiraat kako sopstveni
(trezorski) akcii, se priznavaat po nivnata nabavna vrednost i se prezentiraat kako namaluvawe
na kapitalot na Dru{tvoto. Sopstvenite akcii se steknuvaat so nivno otkupuvawe na sekundarniot
pazar na hartii od vrednost (berza) po tekovni berzanski ceni so prethodno doneseni odluki za
nivno steknuvawe od strana na nadle`nite organi na upravuvawe na Dru{tvoto. Steknatatite
sopstveni akcii se priznavaat po nivnata nabavna vrednost vo koja {to se vklu~eni i
transakcionite tro{oci (provizii) napraveni za nivnoto steknuvawe. Sopstvenite akcii se
otu|uvaat po pat na nivno povtorno izdavawe (javna ili privatna ponuda), kako i so netrgovski
prenosi (zalog i sl) soglasno odredbite na Zakonot za hartii od vrednost. Razlikata {to se javuva
pri otu|uvaweto na sopstvenite akcii pome|u nivnata nabavna i proda`na vrednost se priznava
kako premija na emitirani akcii i se prika`uva vo ramkite na vkupniot kapital na Dru{tvoto.
(3) Zakonski rezervi
Zakonskite rezervi se formiraat od ostvarenata dobivka vrz osnova na zakonskite odredbi i so
raspored na revalorizacionite rezervi, a mo`at da se upotrebat za pokrivawe na zagubata.
Soglasno zakonskite odredbi, Dru{tvoto e dol`no da izdvoi od dobivkata za tekovnata godina
minimum 5% za zakonski rezervi, se dodeka rezervite ne dostignat 10% od osnovnata glavnina na
Dru{tvoto. Dokolku iznosot na ovaa rezerva ne nadminuva 10% od vrednosta na osnovnata
glavnina, istata mo`e da bide upotrebena samo za pokrivawe na zagubi. Dokolku rezervata nadmine
10% od akcionerskiot kapital na Dru{tvoto, mo`e da bide upotrebena za isplata na dividendi so
prethodna odluka na Sobranieto na akcioneri.
(4) Revalorizaciona rezerva
Revalorizacionata rezerva se formira vrz osnova na izvr{enata revalorizacija soglasno
iznesenoto vo to~ka 3.4. na ovie bele{ki. Vo soglasnost so zakonskitepropisi, saldoto na
revalorizacionata rezerva po godi{nata presmetka se evidentira vo ramkite na kapitalot. Ovaa
rezerva ne e predmet na raspredelba.
3.13. Naemi
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Naemite so koi se prenesuvaat na Dru{tvoto site rizici i koristi koi proizleguvaat od
sopstvenosta na iznajmenoto sredstvo se priznavaat kako finansiski naemi, pri {to sredstvoto se
evidentira spored negovata objektivna vrednost ili dokolku e taa poniska, sega{nata vrednost na
minimalnite pla}awa za naemot. Naemite kade {to zna~aen del od rizicite i koristite koi
proizleguvaat od sopstvenosta se zadr`ani od naemodavatelot, se klasificiraat kako operativni
naemi. Pla}awata za naem pri operativen naem se iska`uvaat vo bilansot na uspeh na ramnomerna
osnova za vremetraeweto na naemot vo evidencijata na naematelite. Naemodavatelite gi
prezentiraat sredstvata koi se predmet na operativen naem vo bilansot na sostojba kako sredstva
za izdavawe ili vlo`uvawa vo nedvi`nosti.
3.14. Koristi na vrabotenite
Koristi na vrabotenite se site formi na nadomestok koj go dava Dru{tvoto vo razmena za
izvr{enata usluga od strana na vrabotenite.
(1) Kratkoro~ni koristi za vrabotenite
Kratkoro~ni koristi za vrabotenite se koristi koi dospevaat za pla}awe vo ramkite na dvanaeset
meseci po krajot na periodot vo koj vrabotenite ja izvr{ile uslugata. Tuka spa|aat platite i
pridonesite za socijalno osiguruvawe, kratkoro~no plateni otsustva, u~estva vo dobivkite i drugi
nemonetarni koristi. Site kratkoro~ni koristi za vrabotenite se priznavaat kako rashod i
obvrska vo visina na nediskontiraniot iznos na koristite.
(2) Koristi po prestanok na vrabotuvaweto
Dru{tvoto vr{i uplata na pridonesite za penzisko i invalidsko osiguruvawe na vrabotenite vo
soglasnost so doma{nata zakonska regulativa. Pridonesite, zasnovani na platite na vrabotenite,
se uplatuvaat vo Nacionalniot fond. Dru{tvoto nema nikakvi dopolnitelni obvrski povrzani so
pla}aweto na ovie pridonesi.
Dru{tvoto e obvrzano da im isplati na vrabotenite koi zaminuvaat vo penzija minimalna
otpremnina koja odgovara na dva mese~ni prose~ni plati isplateni vo dr`avata vo momentot na
penzionirawe. Dru{tvoto nema napraveno rezervirawe za ova pravo na vrabotenite bidej}i se
smeta deka sumata e nezna~ajna za finansiskite izve{tai.
3.15. Rezervacii i neizvesnosti
(1) Rezervacii
Rezervacii (rezervi za obvrski) se priznavaat koga Dru{tvoto ima sega{na obvrska (pravna ili
izvedena) kako rezultat na minat nastan, koga e verojatno deka }e nastanat idni odlivi na sredstva
po toj osnov i koga e mo`no da se proceni iznosot na obvrskata. Koga se o~ekuva nadomestuvawe na
del od vakva obvrska vo idnina, primer preku dogovori za osiguruvawe, nadomestuvaweto se
priznava kako posebno sredstvo no samo koga e izvesno deka }e bide primeno istoto. Rashodot za
bilo koja rezervacija se priznava vo bilansot na uspeh namaleno za iznosot nanadomestuvaweto.
Ako efektot od vremenskata dimenzija na parite e zna~aen, rezervaciite se diskontiraat na
nivnata sega{na vrednost so primena na stapki pred odano~uvawe koi gi odrazuvaat tekovnite
pazarni procenki.
(2) Neizvesnosti
Neizvesna obvrska e mo`na obvrska koja proizleguva od minati nastani, ~ie postoewe }e bide
potvrdeno so slu~uvawe ili neslu~uvawe na eden ili pove}e neizvesni idni nastani, koi ne se vo
celost pod kontrola na Dru{tvoto. Neizvesni obvrski ne se priznavaat vo finansikite izve{tai,
tuku samo se obelodenuvaat.
Neizvesni sredstva se mo`ni sredstva koi proizleguvaat od minati nastani, ~ie postoewe }e bide
potvrdeno so slu~uvawe ili neslu~uvawe na eden ili pove}e neizvesni idni nastani, koi ne se vo
celost pod kontrola na Dru{tvoto. Neizvesni sredstva se priznavaat samo koga e verojaten
prilivot na ekonomski koristi.
3.16. Finansiski rizici i upravuvawe so finansiski rizici
3.16.1. Pazaren rizik
a) Rizik od kursni razliki
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Dru{tvoto vleguva vo transakcii vo stranska valuta, koi proizleguvaat od proda`bi i nabavki na
stranski pazari, pri {to istoto e izlo`eno na sekojdnevni promeni na kursevite na stranskite
valuti. Dru{tvoto nema posebna politika za upravuvawe so ovoj rizik so ogled deka vo Republika
Makedonija ne postojat posebni finansiski instrumenti za izbegnuvawe na ovoj vid rizik. Spored
ova Dru{tvoto e izlo`eno na mo`nite fluktuacii na stranskite valuti, koe e sepak ograni~eno
poradi faktot deka najgolem broj transakcii se vo Evra, ~iјvaluten kurs se smeta za relativno
stabilen. Mo`niot efekt e daden vo tabelata podolu.
b) Cenoven rizik
Rizikot od cenata na kapitalot e verojatnosta deka cenata na kapitalot }e fluktuira i }e vlijae
na fer vrednosta na vlo`uvawata vo akcii i ostanatite instrumenti ~ija vrednost proizleguva od
konkretnite vlo`uvawa vo akcii ili od indeksot na cenite na kapitalot. primarnata izlo`enost
na cenata na kapitalot proizleguva od vlo`uvawata vo hartii od vrednost i udeli. Dru{tvoto e
izlo`eno na rizik od promeni na cenite na vlo`uvawata raspolo`ivi za proda`ba i istiot e
nadvor od kontrola na Dru{tvoto.
b) Kamaten rizik
Dru{tvoto se izlo`uva na rizik od promeni na kamatni stapki vo slu~aj koga koristi krediti i
pozajmici ili koga ima deponirani sredstva vo banki dogovoreni po varijabilni kamatni stapki.
Dru{tvoto nema koristeno vakvi krediti i pozajmici, mo`e da se ka`e deka ne postoi izlo`enost
sprema vakov vid na rizik, no dru{tvoto ima deponirano(oro~eni) pari~ni sredstva vo dve banki
no toj zavisi od dvi`ewata na finansiskite pazari i Dru{tvoto nema na~in istiot da go namali.
3.16.2. Likvidnosen rizik
Upravuvaweto so likvidnosen rizik e centralizirano vo Dru{tvoto.
Likvidnosniot rizik ili rizik od nelikvidnost postoi koga Dru{tvoto nema da bide vo sostojba
so svoite pari~ni sredstva redovno da gi pla}a obvrskite sprema svoite doveriteli. Vakviot rizik
se nadminuva so konstantno obezbeduvawe napotrebna gotovina za servisirawe na svoite obvrski,
Dru{tvoto nema vakvi problemi vo svoeto rabotewe.
Dru{tvoto ne koristi finansiski derivativi.
3.16.3. Krediten rizik
Kreditniot rizik proizleguva od pari i pari~ni sredstva depoziti vo banki i finansiski
institucii, kako i kreditna izlo`enost kon korporativni klienti od proda`ba, vklu~uvaj}i gi
pobaruvawata i obvrzuvawata.
Izlo`enosta na Dru{tvoto na krediten rizik e ograni~ena. Upravuvaweto so kreditniot rizik se
vr{i so prevzemawe na soodvetni merki i aktivnosti od strana na dru{tvoto. Vo slu~aj na
nepla}awe, Dru{tvoto prestanuva so proda`ba kon
klientite. Dru{tvoto ima zna~ajni
koncentracii na krediten rizik so ogled na goleminata na bazata na klienti koja e so poedine~no
mali iznosi i so nepovrzanost pome|u klientite. Najgolema koncentracija na pobaruvawata vo
zemjata (preku 46%) se kaj edinaeset distributeri i se obezbedeni so bankarski garancii, a kon
pogolemiot broj na golemite kupuva~i se vodi i politika na limitirawe na izlo`enosta.
So cel da ja osigura naplatata na pobaruvawata, Dru{tvoto sproveduva dejstva: kompenzacii so
klientite, pokrenuvawe na sudski sporovi, vonsudski spogodbi i sl. Dru{tvoto ima izgradeno
posebna politika so cel da se upravuva ili da se namali kreditniot rizik so koncentracija na
pobaruvawata kaj nekolku distributeri vo dr`avata koi garantiraat so zalo`uvawe na svojot
imot, bankqarski garancii ili so limitirawe na izlo`enosta.
3.16.4. Dano~en rizik
Soglasno zakonskite propisi vo RM, finansiskite izve{tai i smetkovodstvenite evidencii na
Dru{tvoto podle`at na kontrola od strana na dano~nite vlasti po podnesuvaweto na dano~nite
izve{tai za godinata. Zaklu~no so datumot na odobruvawe na ovie finansiski izve{tai, ne e
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izvr{ena kontrola na danokot od dobivka za 2018 godina, kako i na danokot na dodadena vrednost,
personalen danok na dohod i pridonesi na li~ni primawa. Spored ova, dopolnitelni danoci
voslu~aj na idna kontrola od strana na dano~nite vlasti vo ovoj moment ne mo`e da se opredelat so
razumna sigurnost. Раководството на Друштвото нема сознанијаili zakani за било какви дополнителни
околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.
3.16.5. Upravuvawe so kapitalniot rizik
Celite na Dru{tvoto vo vrska so upravuvaweto so kapitalot se za~uvuvawe na sposobnosta na
Dru{tvoto da prodol`i da raboti vrz osnova na pretpostavkata za kontinuitet za da se za~uva
optimalna kapitalna struktura koja bi go namalila tro{okot na kapital i bi obezbedila prinosi
na sopstvenicite.
3.17. Utvrduvawe na objektivna vrednost
Dru{tvoto ima politika za obelodenuvawe na informacii za objektivna vrednost na onie
komponenti od sredstvata i obvrskite za koi se raspolo`ivi pazarni ceni i za onie kaj koi
objektivnata vrednost mo`e zna~itelno da se razlikuva od smetkovodstvenata vrednost. Vo
Republika Makedonija ne postoi dovolno nivo na pazarno iskustvo, stabilnost i likvidnost za
kupoproda`ba na pobaruvawa i drugi finansiski sredstva ili obvrski i odtuka za istite vo
momentov ne se raspolo`ivi pazarni ceni. Kako rezultat na otsustvo na aktiven pazar,
objektivnata vrednost ne mo`e da bide utvrdena na verodostojna osnova. Rakovodstvoto na
Dru{tvoto ja procenuva sevkupnata izlo`enost na rizik i vo slu~ai koga procenuva deka vrednosta
na sredstvata spored koja se evidentirani vo smetkovodstvoto ne bi mo`ela da bide realizirana, se
vr{i ispravka na vrednosta.
Rakovodstvoto smeta deka iska`anite smetkovodstveni iznosi se najvalidni i najkorisni
izve{tajni vrednosti pri pazarni uslovi.
Dru{tvoto raspolaga so finansiski sredstva i obvrski koi gi vklu~uvaat pobaruvawata od
kupuva~i, vlo`uvawata raspolo`livi za proda`ba, obvrskite kon dobavuva~i i obvrskite po
krediti, kako i nefinansiski sredstva za koi golem broj na smetkovodstveni politiki i
obelodenuvawa baraat utvrduvawe na nivnata objektivna vrednost.
Objektivnata vrednost na finansiskite sredstva i obvrski e pribli`na na nivnata
smetkovodstvena vrednost so ogled na faktot deka istite imaat nivnata smetkovodstvena vrednost
so ogled na faktot deka istite imaat relativno kratka dospeanost vo rok od maksimum do edna
godina od datumot na relativno kratka dospeanost vo rok od maksimum do edna godina od datumot na
bilansot na sostojba, so isklu~ok na vlo`uvawata raspolo`livi za proda`ba koi imaat karakter
na dolgoro~ni sredstva i za koi objektivnata vrednost e utvrdena vrz osnova na poslednata pazarna
cena na istite na datumot na bilansot na sostojba.
3.18. Kontinuitet
Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат
неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува
зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет
3.19. Finaniski instrumenti
3.19.1. Rizik od finansirawe
Dru{tvoto vr{i finansirawe na svoeto rabotewe isklu~ivo so sopstveni sredstva ili nezna~ajno
zadol`uvawe kaj svoite dobavuva~i. Dru{tvoto kontinuirano ja sledi svojata zadol`enost preku
soodvetna analiza, preku soodvetna analiza koja so sostojba na 31 dekemvri 2018 i 2017 godina e
slednata:
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Rizik od finansirawe
Kratkorocni obvrski
Pari i pari~ni ekvivalenti
Neto obvrski (pari)
Vkupen kapital
% na zadol`enost

vo 000 denari
2018
193,625
75,740
117,885
1,983,068
5.94

2017
278,512
33,257
245,255
1,998,233
12.27

3.19.2. Rizik od devizna valuta
Dru{tvoto vleguva vo transakcii vo stranska valuta, koi proizleguvaat od proda`bi i nabavki na
stranski pazari, pri {to istoto e izlo`eno na sekojdnevni promeni na kursevite na stranskite
valuti.
Sostojbata so deviznite iznosi na sredstvata i obvrskite denominirani do denari na 31 dekemvri
2018 i 2017 godina po valuti e slednata:
3.19.2 Rizik od devizni valuti
Sredstva vo 000 den
EUR
USD

Obvrski vo 000 den
EUR
USD

2018
20,991

2017
19,984

20,991

19,984

2018
6,110

2017
116,559

6,110

116,559

Dru{tvoto prete`no e izlo`eno na EUR. Izlo`enosta sprema EUR kaj obvrskite gi vklu~uva i
obvrskite po krediti od doma{ni banki koi imaat devizna klauzula i ~ija otplata vo denari
zavisi od dvi`ewata na kursot na denarot vo odnos na Evroto.
Slednata tabela ja poka`uva senzitivnata analiza na zgolemuvawe ili namaluvawe za 10% na
makedonskiot denar vo odnos na stranskite valuti. Analizata e napravena na deviznite salda na
sredstvata i obvrskite na datumot na bilansot na sostojba. Pozitivnite iznosi se zgolemuvawa na
dobivkata, a negativnite se namaluvawa na dobivkata za soodvetniot period.
Zgolemuvawa za 10%
Sredstva
EUR

2018

2017

Namaluvawa za 10%

2018

2017

(2,099)

(1,998)

2,099

1,998

(2,099)

(1,998)

2,099

1,998

USD
Neto Efekt

Zgolemuvawa za 10%
Obvrski
EUR

2018

2017

Namaluvawa za 10%

2018

2017

611

11,656

(611)

(11,656)

611

11,656

(611)

(11,656)

USD
Neto Efekt
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3.19.3. Krediten rizik
Kreditniot rizik se javuva vo slu~aj koga kupuva~ite na Dru{tvoto nema da bidat vo sostojba da gi
ispolnat svoite obvrski za pla}awe. Pobaruvawata od kupuva~i se sostojat od golem broj na
poedine~ni salda. Ovie pobaruvawa ne se obezbedeni so bilo kakvo obezbeduvawe vo forma na
menici, garancii ili drug vid na kolateral.Najgolema koncentracija na pobaruvawata vo zemjata
(preku 46%) se kaj edinaeset distributeri i se obezbedeni so bankarski garancii, a kon
pogolemiot broj na golemite kupuva~i se vodi i politika na limitirawe na izlo`enosta.
Politika na dru{tvoto e postojano sledewe na naplatata na pobaruvawata preku nepsredni
kontakti so kupuva~ite, a za nesovesnite sleduvaat opomeni, predlozi za izvr{uvawe i na kraj
tu`bi.
Strukturata na pobaruvawa od kupuva~i spored nivnata dospeanost na 31 dekemvri 2018 e kako {to
sleduva:
3.19.3 Krediten Rizik
Strukturata na pobaruvawata spored nivna dospeanost na 31.12.2018 g e slednata:
Vo (000) denari
Nedospeani pobaruvawa
Dospeani pobaruvawa
- do 1 godina
- od 1 do 3 godini
- nad 3 godini

Ispravka
Bruto iznos
na
vrednosta

245,964

Neto iznos

245,964

Strukturata na pobaruvawa od kupuva~i spored nivnata dospeanost na 31 dekemvri 2017 e
kako {to sleduva:
Strukturata na pobaruvawata spored nivna dospeanost na 31.12.2017 g e slednata:
Ispravka
Neto iznos
Vo (000) denari
Bruto iznos
na
Nedospeani pobaruvawa
Dospeani pobaruvawa
220,922
220,922
- do 1 godina

- od 1 do 3 godini
- nad 3 godini
3.19.4 Rizik od promena na kamatite
Dru{tvoto e izlo`eno na rizik od promenite na kamatnite stapki vo slu~aj koga koristi krediti
i pozajmici ili koga ima plasirano sredstva kaj drugi dru{tvo ili banki dogovoreni po
varijabilni kamatni stapki.
Smetkovodstvenata vrednost na finansiskite sredstva i obvrski spored izlo`enosta na kamatniot
rizik na krajot od godinata e kako {to sleduva:
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3.19.4.Rizik od promena na kamatite
vo 000 denari
2018
Finansiski sredstva
Nekamatonosni
- Pari~ni sredstva
- Pobaruvawa od kupuva~i
- Ostanati pobaruvawa
Kamatonosni
- Oro~eni depoziti
Vkupno finansiski sredstva
Finansiski obvrski
Nekamatonosni
- Obvrski kon dobavuva~i
- Ostanati tekovni obvrski

2017

75.740
245.964
33.731
355.435

33.257
220.922
60.032
314.211

695.428
1.050.863

792.745
1.106.956

121.720
71.905
193.625

218.138
60.374
278.512

193.625

278.512

Kamatonosni so promenliva kamata
- Krediti od banki
Vkupno finansiski obvrski

Slednata tabela ja poka`uva senzitivnata analiza na zgolemuvawe ili namaluvawe za 2% poeni na
kamatnite stapki na koristenite (zemeni) krediti i dadeni depoziti vo banki. Analizata e
napravena na saldata na obvrski za krediti i dadeni depoziti na datumot na bilansot na sostojba.
Pozitivnite iznosi se zgolemuvawe na dobivkata a negativnite se namaluvawe na dobivkata za
soodvetniot period.
Zgolemuvawe za 2% poeni
Namaluvawe za 2%
poeni
2018
Zemeni krediti
Dadeni krediti (depoziti vo b-ki)

13.909
13.909

2017

2018

15.855 (13.909)
15.855 (13.909)

2017
(15.855)
(15.855)

3.19.5. Rizik od likvidnost
Slednata tabela ja dava ro~nosta na finansiskite sredstva i obvrski na Dru{tvoto so sostojba na
31 dekemvri 2018 godina spored nivnata dospeanost:
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Rizik od likvidnost 2018
Pari~ni sredstva
Kupuva~i
Ostanati pobaruvawa
Dadeni pozajmici
Vlo`uvawa- oro~eni depoziti

Do 1 mesec

Nad 12
meseci

245,964

Dobavuva~i
Krediti
Ostanati obvrski

Pari~ni sredstva
Kupuva~i
Ostanati pobaruvawa
Dadeni pozajmici
Vlo`uvawa- oro~eni depoziti

3-12
meseci

75,740

75,740

Rizik od likvidnost 2017

1-3 meseci

245,964
121,720

-

67,339
189,059

Do 1 mesec

1-3 meseci

14,125
19,606
695,428
729,159

-

4,566
4,566

-

3-12
meseci

Nad 12
meseci

33,257
220,922

33,257
Dobavuva~i
Krediti
Ostanati obvrski
-

220,922
218,138

53,438
6,594
792,745
852,777

-

6,883
6,883

-

53,491
271,629

Drugi objasnuva~ki bele{ki
Ovie bele{ki se izrazeni vo 000 den. osven ako ne e poinaku navedeno.
PRIHODI
4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во странство
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци
VKUPNO
5.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ
Приходи од наплатени отпишани побар. и од отпис на обврски
Останати приходи од работењето
VKUPNO
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2018
1,803,332
24,034
15,139
1,842,505
2018
420
53.734
54.154

2017
1,739,346
23,954
9,806
1,773,106
2017
54.425
54.425
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Vkupno
75,740
245,964
14,125
19,606
695,428
1,050,863
121,720
71,905
193,625

Vkupno
33,257
220,922
53,438
6,594
792,745
1,106,956
218,138
60,374
278,512
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6.ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики
Prihodi od oro~eni depoziti
Приходи од вложувања во поврзани друштва
Приходи од вложувања во неповрзани друштва
Останати финансиски приходи
VKUPNO

7.TRO[OCI ZA SUROVINI, MATERIJALI, ENERGIJA,
REZERVNI DELOVI I SITEN INVENTAR
Трошоци за суровини и материјали (за производство)
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)
Трошоци за енергија (за производство)
Трошоци за енергија (за administracija)
Трошоци за резервни делови, и материјали (за производство)
Трошоци за ситен инв., амбалажа и автогуми (за администрација)
VKUPNO

2018
4,001
21,878

2017
2,387
29,820

650
108
32,315

26,529

2018

2017

612,023
1,106
58,408
10,755
68,485
1,556
752,333

620,287
869
47,022
9,510
56,660
1,600
735,948

8.NABAVNA VREDNOST
Набавна вредност на продадени добра (стоки)
Набавна вредност на продадени нетековни средства кои се чуваат за
продажба и прекинато работење
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и
отпадоци
VKUPNO

2018
358,197

2017
320,509

840

3,094

359,037

323,603

9.ТРОШ ОЦИ ЗА УСЛУГИ

2018
67,781
2,343
19,237
17,012
6,192
1,118
160,139
15,573
289,395

2017
48,746
2,291
24,234
14,419
5,634
162,074
11,242
268,640

2018

2017

Transportni uslugi
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет
Услуги за одржување и заштита
Наем - лизинг
Комунални услуги
Tro{ oci za istra~uvawe na novi materijali
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми
Ostanati uslugi
VKUPNO

10.ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ
ТРОШ ОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ
Bruto-Плата и надоместоци на плата-proizvodstvo
Bruto-Плата и надоместоци на плата-administracija
Tro{ oci za slu`.patuvawa,ishrana i zdravstveni pregledi
Останати трошоци за вработените (otpremnini,jubilejni nagradi
i regres za GO)
VKUPNO
20

62,051
75,157
13,815

54,618
75,569
12,883

4,722

2,538

155,745

145,608
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11.ТРОШ ОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА
Трошоци за амортизација (vo proizvodstvo)
Трошоци за амортизација (vo administracija)
VKUPNO
12.ОСТАНАТИ ТРОШ ОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци
Надоместоци на ~lenovi na UO
Трошоци за спонзорства и донации
Трошоци за репрезентација
Трошоци за
Банкарски услуги и трошоци за платен промет
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки
Останати трошоци на работењето
VKUPNO

14.ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани
друштва
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со
неповрзани друштва
VKUPNO

14.ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

2018
140,461
50,548
191,009
2018

2017
107,083
41,905
148,988

2017
4.835

14.391
5.209
9.657
1.828
1.618
1.184
21.098
54.985

2018

16.405
4.902
13.508
1.871
2.018
1.192
12.794
57.525

2017
14

3.607

2.915

3.607

2.929

2018

14

Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со
неповрзани друштва
VKUPNO

2017

3,607

2,915

3,607

2,929

15. Danok na dobivka
Пri odano~uvaweto na dobivkata za 2018 i 2017godina kako osnova se zema finansiskiot rezultat
vo Bilansot na uspeh koregiran za nepriznaeni rashodi za dano~ni celi. Vo prodol`enie gi davame
podatocite za 2018 godina so sporedbeni podatoci za 2017 godina
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15. UTVRDUVAWE NA DANOK NA DOBIVKA
Finansiski rezultat na Bilans na uspeh
Nepriznaenite rashodi za dano~ni
Isplateni nadomestoci na tro{ oci i drugi li~ni primawa
od raboten odnos nad utvrdeniot iznos
Tro{ oci za reprezentacija
Pari~ni i dano~ni kazni, penali i kazneni kamati za
nenavremena uplata na javni dava~ki i na tro{ oci za
prisilna naplata.
Drugi usoglasuvawe na rashodite
Reinvestirana dobivka
Dano~na osnova
Presmetan danok na dobivka

2018
117,411
(21,792)

5,813
(56,228)
95,619
9,562

26,548
(139,117)
96,948
9,695

16. ZARABOTUVA^KA PO AKCIJA
Neto dobivka koja im pripa| a na imatelite na obi~ni akcii
Neto dobivka za godinata

2018
107,849
107,849
107,849

2017
178,594
178,594
178,594

2018
39,918

2017
39,918

39,918

39,918

Neto dobivka koja im pripa| a na imatelite na obi~ni akcii
broj na akcii
Ponderiran prose~en broj na obi~nite akcii
Izdadeni obi~ni akcii na 1 januari
Ponderiran prose~en broj na obi~nite akcii na 31.12.
Osnovna zarabotuva~ka po akcija (vo MKD)

22

2017
188,289
(91,341)

19,653

4,721

8,691

12,163

279

4,344

2,702

Финансиски извештаи, Сметководствени политики и објаснувачки белешки

4,474

PRILEPSKA PIVARNICA AD Prilep
DOLGORO^NI SREDSTVA
17. MATERIJALNI SREDSTVA
Opis

Grade`ni
objekti

Oprema

26,011

356,464

2,929,956

26,011

356,464
42,647
(6,158)
392,953

2,929,956
419,911
(62,999)
3,286,868

-

242,192

-

242,192
6,441
(1,886)
246,747

2,557,563
(9,260)
2,548,303
184,568
(62,999)
2,669,872

26,011

114,272

372,393

388,638

901,314

26,011

146,206

616,996

16,791

806,004

Zemji{ te

Nabavna vrednost
Saldo na 1 Januari 2018
Korekcija
Zgolemuvawe
Namaluvawe
Saldo na 31 Dekemvri 2018
Ispravka na vrednosta
Saldo na 1 Januari 2018
Korekcija
Amortizacija
Namaluvawe
Saldo na 31 Dekemvri 2018
Neto smetk.Vred.na
01.01.2018
Neto smetk.Vred.na
31.12.2018

26,011

-

Drugi
mater.sred. i
Inv.vo tek

Vkupno

384,545
1,755
386,300
95,000
(458,687)
22,613

3,696,976
1,755
3,698,731
557,558
(527,844)
3,728,445

(4,093)
9,915
5,822

2,795,662
655
2,796,317
191,009
(64,885)
2,922,441

5,822

Овој преглед не ги содржи финансиските вложувања во износ од 1.156Илј.ден и
Влoжувањата за купени акции во износ од 42.006Илј.ден.
17. MATERIJALNI SREDSTVA
Opis

Zemji[te

Nabavna vrednost
Saldo na 1 Januari 2017
Korekcija

24,110

Zgolemuvawe
Namaluvawe
Saldo na 31 Dekemvri 2017
Ispravka na vrednosta
Saldo na 1 Januari 2017
Korekcija
Amortizacija
Namaluvawe
Saldo na 31 Dekemvri 2017
Neto smetk.Vred.na
01.01.2017
Neto smetk.Vred.na
31.12.2017

23

Grade`ni
objekti

24,110
1,901

342,095
(2,872)
339,223
17,241

26,011

356,464
238,225
(2,296)
235,929
6,263

Oprema
2,764,046
(2,360)
2,761,686
187,196
(18,926)
2,929,956

Drugi
Vkupno
mater.sred. i
Inv.vo tek
113,584
3,243,835
(5,232)
113,584
3,238,603
458,918
665,256
(187,957)
(206,883)
384,545
3,696,976

242,192

2,426,876
2,296
2,429,172
142,725
(14,334)
2,557,563

24,110

100,998

334,810

113,584

573,502

26,011

114,272

372,393

388,638

901,314

-

(4,093)
(4,093)

(4,093)

2,665,101
(4,093)
2,661,008
148,988
(14,334)
2,795,662
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18.ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Вложувања во подружницi i dr. vlo`uvawa
Udeli vo MakoPak-Sk
Vlo`uvawe vo BNT
Ispravka na vrednosta na Vlo`uvawa vo BNT
Finansiski sredstva raspolo`ivi za proda`ba(akcii)
Drugi dolgoro~ni vlo`uvawa

2018

2017

652
652
499
499
(499)
(499)
42,007
511
501
VKUPNO
43,170
1,153
Finansiskite sredstvа raspolo`ivi za proda`ba se kupeni akcii vo
Akcionerskite druшtva Alkaloid,Komercijalna b-ka,Makpetrol, NLB Banka i
Stopanska banka

TEKOVNI SREDSTVA
19. ZALIHI
Surovini i materijali na zaliha
Залиха на резервни делови
Siten inventar vo upotreba
Ambala`a na zaliha
Ambala`a vo upotreba
Avtogumi na zaliha i upotreba
Vrednosno usoglasuvawe na zalihite na sitniot
inventar, ambala`ata i avtogumite
Производство (изградба) во тек
Gotovi proizvodi na sklad
Zaliha na trgovski Стоки
19.SE VKUPNO ZALIHI

20.AVANSI DEPOZITI I KAUCII
(Za Sir.i mat.,rez.delovi,Sit.inv.,ambalza i avto
gumi)
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата
VKUPNO

2018
130,673

2017
111,790

46,940

50,095

13,312
378,510
9,399

11,640
5,230
350,536
8,363

(391,082)

(362,120)

22,397

20,402

43,564
23,055
276,768

38,735
32,152
266,823

2018
19,606
19,606

2017
6,594
6,594

PARI^NI SREDSTVA , EKVIVALENTI I POBARUVAWA
21.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ
ЕКВИВАЛЕНТИ
Парични средства на трансакциски сметки во денари
Парични средства na devizni smetki i благајнi
VKUPNO

24

2018
74,548
1,192
75,740

2017
31,838
1,419
33,257
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22.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ
Побарувања од купувачи во земјата
Побарувања од купувачи во странство
Vrednosno usogl.na pobaruvawata
VKUPNO

-

23.ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВATA
Данок на додадена вредност
Побарувања за повеќе платен данок na dob., данок на
вк.prih и данок на прих. платен на стр. правно лице (задржан
VKUPNO

24.KRATKORO^NI ORO^ENI DENARSKI
SREDSTVA
Depozit vo BNT
Depozit vo Stopanska b-ka
Depozit vo Komercijalna b-ka
Depozit vo [parkase b-ka
Drugi pobaruvawa-(kratkoro~ni plasmani)
VKUPNO

2018
243,598
20,991
(18,625)
245,964

2017
219,032
19,984
(18,094)
220,922

2018
1,417

2017
47,831
113

1,417

47,944

2018

2017

681
629,865

681
726,080

61,500
3,252
695,298

61,500
4,010
792,271

24. OSTANATI ПОБАРУВАЊА I POBARUVAWA
2018
ОД ВРАБОТЕНИТЕ I AVR
Останати побарувања од вработените
Otkupeni sopstveni akcii
Vrednosno usoglasuvawe na kratkoro~ni finansiki vlo`uvawa
Aktivni Vremenski Razgrani~uvawa
12,687
VKUPNO
12,687

25
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25. AKCIONERSKI KAPITAL 2018
Br. na akcii
Obi~ni akcii so pravo na glas

2017

2018

Br. na
akcii

Br. na
akcii

39,918

39,918

2017

2018

000 MKD 000 MKD
305,262

305,262

Otkupeni sopstveni akcii

(17)
(1,044)
Vkupno obi~ni akcii
39,901
39,918
304,218
Nominalnata vrednost na edna akcija iznesuva 125 EUR.

305,262

Slednite akcioneri imaat sopstvenost nad 5% od akciite koi nosat pravo na glas
so sostojba na 31 dekemvri 2018 i 2017 godina:
Akcioner:

2018
2017
Kiril Samarxioski
62.63
62.63
Sa{ ko Samarxioski
5.01
5.01
Pande Samarxioska
5.01
5.01
Komercijalna banka AD (старателска сметка)
6.87
7.73
Stopanska banka AD(старателска сметка)
6.28
8.15
Akcionerskiot kapital na Dru{tvoto pretstavuva nominiran kapital koj se formira so izdavawe
na hartii od vrednost (akcii) na akcionerite. Dru{tvoto ima izdadeno samo obi~ni akcii.
Obi~nite akcii nosat pravo na u~estvo vo raspredelbata na ostvarenata dobivka (dividenda) i
pravo na upravuvawe so Dru{tvoto (pravo na glas)

vo 000 denari

KRATKORO^NI OBVRSKI
27.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ
Обврски спрема добавувачи во земјата
Обврски спрема добавувачи од странство
Обврски од специфично работење

2018
115,610
6,110

2017
101,579
116,559

VKUPNO

121,720

218,138

29.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ
И ДРУГИ ДАВАЧКИ
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата
Obvrski po danoci i akcizi
Обврски за данок на непризнати расх. и помалку искажани приходи
Obvrski po osnov na u~estvo vo rezultatot
VKUPNO
30.ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ
Обврски за плата и надоместоци на плата
Ostanati obvrski sprema vrabotenite(patni,dnevni i dr.)
VKUPNO
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2018

2017

50,830

38,304

16,250
67,080

14,491
52,795
2018
259
259
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31.ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И
КРАТКОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА i PVR
Останати краткорочни обврски
Pasivni vremenski Razgrani~uvawa
VKUPNO

2018
4,562
4,562

2017
36
6,847
6,883

33.Povrzani subjekti:
vo 000 denari

Naziv

Vid na
povrzanost
(dru{tvo vo
sopstvenost
na
direktorot,
mnozinska
sopstvenost
na
akcionerite,
rakovodstvo
to,
vrabotenite ,
itn)

62.63%
akciite vo AD
Kiril Samarxioskisopstvenik na Pivar06 se se vo
dooel
negova
sopstvenost
5.01% akciite
vo AD se se vo
Sa{ko Samarxioski
negova
sopstvenost

Pande Samarxioska

Vid na
delovn
iot
odnos
(kupuva
saldo01.01
~,
. 2018 (+/-)
dobavu
va~,
kredit
or i
sl.)

Dogovor
za zakupDobavuv
a~

(1,008)

promet
dol`i

13,065

promet
saldo31.12.
pobaruv
2018 (+/-)
a

13,065

(1,008)

5.01% akciite
vo AD se se vo
nejzina
sopstvenost

34.Neizvesni obvrski ne postojat.
Hipoteki иобезбедувања ne postojat
Garancii
Primeni se bankarski garancii i hipoteki za obezbeduvawe na naplatata od distributerite.
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35. СУДСКИСПОРОВИ
На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални
загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од
загуби по основ на тековни спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност
да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат вo материјално
значајнио бврски.
36. НАСТАНИПОДАТУМОТНАИЗВЕСТУВАЊЕ
По 31 декември 2018година–датумотнаизвестувањето, доденотнаодобрувањетонаовиефинансискиизвештаи,
неманастаникоибипредизвикалекорекцијанафинансискитеизвештаи,
нитупакнастаникоисематеријалнозначајнизаобјавувањевоовиефинансискиизвештаи.
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ПРЕДЛОГ
Врз основа на член 384 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на
друштвото Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на 29.05.2019 година, ја донесе
следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД РЕВИЗИЈАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ
ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА

I
СЕ УСВОЈУВА, Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за
2018 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од ТП Ревизија Витанова
Струмица.

II
Составен дел на Одлуката е Извештајот од ревизијата на финансиските
извештаи за 2018 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од ТП Ревизија
Витанова Струмица.

III
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

__________________________

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
За работењето на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП,
во периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.
1. Основни податоци за Друштвото:
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП како трговско друштво во
последната судска регистрација е запишана односно усогласена според одредбите на
Законот за трговски друштва и тоа во Основниот Суд во Битола (регистарски суд) со
извршено регистрирање по Решение Т.рег. број 2769/99 од 12.01.1999 година.
Врз основа на податоците во Судот, а во согласност со Законот за
едношалтерски систем и за водење на Трговскиот регистар и регистар на други
правни лица, и Решението од Централниот Регистар Република Македонија, во кое по
пренесувањето на податоците од Трговскиот регистар, во ЕДИНСТВЕНИОТ
ТРГОВСКИ РЕГИСТАР за упис на субјектот се внесени следните податоци:
- Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС): 4071344,
- Целосен назив на правното лице: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп,
- Седиште: Ул. ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ бр.1 – Прилеп,
- Вид на правно лице: 05.5 Акционерско друштво,
- Големина на деловниот субјект: Голем,
- Овластување во правниот промет: За обврските створени во правниот
промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства,
- Датум на основање: 11.05.1995 година,
- Датум на првична регистрација: 12.01.1999 година,
- Датум на упис во матичен регистар: 25.11.2004 година,
- Број на регистарска влошка: 01002471-4-03-000,
- Траење: Неограничено.
ОСНОВНА ГЛАВНИНА:
Основна главнина - Запишан капитал: 4.989.750,00 ЕВРА со целосно
уплатен дел на капиталот во износ од 4.989.750,00 ЕВРА,
Вид на акции: Основната главнина изнесува 39.918 акции кои во целост се
обични акции, со номинален износ на една акција од денарска противвредност на
125 ЕВРА.
1

Во текот на 2018 година структурата на акциите по број на иматели
(поодделни акционери ) има делумни измени во однос на 2017 год. па на 31.12.2018
година, според Акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од
вредност на Р. Македонија, состојбата е како следува:
- приоритетни акции вкупна состојба од 0 акции,
- обични акции вкупно 39.918 и тоа акции во сопственост на акционери физички лица од земјата и странство од 81,412% или 32.498 обични акции и
акционери - правни лица од земјата и странство кои имаат 18,546% од акциите или
7.403 акции ( со вкупен број на 39.901 акции со право на глас ), а дел од 17 обични
акции се сопствени акции на Прилепска Пиварница АД - Прилеп.
Основната дејност на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп е
производство на пиво и во Заводот за статистика е распоредена под шифра на
дејност 11.05 која одговара на шифрата на дејност 013112 според ЕКД.
Во извештајов се изнесени податоци, констатации и заклучоци кои не се
детално изнесени во Годишната сметка и во финансиските извештаи или податоци
кои не се воочливи во извештаите за 2018 год. Придржувајќи се до основните барања
пропишани со Законот за трговските друштва и сметководствените стандарди во овој
извештај,
ќе бидат изнесени информации кои имале значајно влијание врз
работењето и остварувањето на резултати на Друштвото во 2018 година, а можат да
имаат и значајно влијание врз идното работење на Друштвото.
Книговодстваната состојбата на средствата и обврските во Прилепска
Пиварница АД – Прилеп се усогласува со фактичката состојба најмалку еднаш
годишно, а истото се утврдува со пописот (инвентаризацијата) на средствата и
изворите на средствата извршен на крајот на деловната година односно за деловната
2018 год. со состојба на ден 31.12.2018 год. за што од Централната пописна комисија
е донесен Извештај за извршениот попис ( пописен елаборат) со состојба на
31.12.2018 год.
За работењето во деловната година што завршува на 31 Декември, односно
за 2018 год. Друштвото ги состави и поднесе Годишната сметка и Даночниот биланс
односно ги состави и поднесе Финансиските извештаи во следните обрасци и тоа:
- за Годишна сметка за 2018 год.:

1) Биланс на состојба ( Извештај за финансиската состојба ),
2) Биланс на успех ( Извештај за добивка или загуба и Извештај за
останатата сеопфатна добивка ),
3) Државна евиденција - образец ДЕ,
4) Образец за структура на приходи по дејности – СПД,
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5) Објаснувачки белешки кон Годишната сметка,
6) Изјава од овластен застапник на Друштвото,
7) Копија од Уверението за овластен сметководител издадено од ИСОС,
- За 2018 год. е поднесен Даночен биланс за оданочување со данок на добивка,
- за Финансиски извештаи за 2018 год.:
1) Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба),
2) Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка),
3) Извештај за паричните текови
4) Извештај за промените во главнината на акционерското друштво.
Годишната сметка за 2018 година, Даночниот биланс за 2018 год. и
Финансиските извештаи за 2018 год. во законскиот рок се доставени до надлежните
органи - институции и тоа пропишаните соодветни обрасци поодделно до
Централниот регистар на РМ, до даночниот орган УЈП – Дирекција за големи
даночни обврзници – Скопје и до Македонска берза АД – Скопје.
Наведените Биланси и Финансиски извештаи за деловната 2018 год. се
составен дел на овој Годишен извештај.
Во Годишната сметка за 2018 година и во Финансиските извештаи за 2018
год. искажани се постигнатите резултати кои, споредено со планираното, а имајќи ги
во предвид услови за работа што владееа во текот на 2018 година, се оценети како
соодветно поволни и позитивни резултати од работењето.
Условите за работењето што владеeа во текот на 2018 год. не беа
најповолни, а пред се заради порастот на цените на суровините и репроматеријалите,
како на домашниот пазар така и на странските пазари од каде што , во најголем дел,
се набавуваат суровините и репроматеријалите, промената на цените кај енергијата и
горивата низ поголемиот дел од 2018 год. ( со евидентиран пораст од 20,11% во однос
на 2017 год.) и расходот по основ на отпис на нова амбалажа со пораст од 13,92% во
одниос на 2017 год. Врз остварувањата влијание имаа и не баш поволните временски
услови во дел од годината кои директно влијаат на прометот/потрошувачката на
производите и стоките од портфолиото на фирмата. На финансискиот резултат
директно влијание имаше и расходот за амортизација на основните средства, со
пораст од 28,20% споредено со 2017 год. а се должи на ставањето во употреба и
пресметувањето на амортизација во 2018 год. на значителна по вредност нова
инвестиција во градежни објекти и постројки/опрема за производство на производи.
Билансите кои се составен дел од Годишната сметка за 2018 год. по форма и
по содржина и по податоците во нив одговараат на пропишаното со законските
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прописи од даночната сфера во РМ, и усогласени според Меѓународните
сметководствени стандарди.
Во Извештајов за работењето во 2018 год. се презентирани податоци кои ја
отсликуваат успешноста во работењето на Друштвото во конкретните услови за
работа со презентирање на нужните податоци и состојбите кои се детално изнесени
во Билансот на успехот ( Извештај за сеопфатна добивка ) за 2018 година, а
споредени со податоците и состојбите од Билансот на успехот за 2017 год., при што
може да се утврди дека:
- вкупните приходи во 2018 год. од 1.923.188.279,00 ден. споредени со 2017
год. од 1.859.846.872,00 ден. се зголемени за 3,41%,
- вкупните расходи во 2018 год. од 1.805.776.930,00 ден. споредени со 2017
год. од 1.671.558.235,00 ден. покажуваат зголемување за 8,03% пред се заради
неповолниот раст на цените на суровините, материјалите и зголемената вредност на
енергијата и горивата низ поголемиот дел од 2018 год., зголемувањето кај резервните
делови, зголемениот трошок за услуги и одржување пред се на транспортните услуги
за дистрибуција на продадените производи и трг.стоки преку надворешен
дистрибутер, зголемена вредност на трошоците на вработените, значително
зголемените трошоци за амортизација заради ставањето во употреба и
пресметувањето на амортизација во 2018 год. на значителна по вредност нова
инвестиција како и зголемени останати нематеријални трошоци низ деловната 2018
год.
- остварената добивка пред оданочувањето во 2018 год. од 117.411.349,00
ден. во споредба со 2017 год. кога изнесуваше 188.288.637,00 ден. покажува
намалување на добивката пред оданочување за 37,64%.
- нето добивката по оданочувањето во 2018 год. од 107.849.566,00 ден. во
споредба со нето добивката во 2017 год. од 178.593.898,00 ден. покажува дека истата
во деловната година е намалена за 39,61%.
Финансискиот резултат од работењето во 2018 год. е позитивен, односно
остварена е добивка но во помала вредност од остварувањето во 2017 год. но истото
не произлегува од неостварување на приходите ( истите растат со 3,41% во однос на
2017 год.) него произлегува од зголемувањето на вредноста на расходите по погоре
поконкретно наведените основи во кој со најголема вредност учествува
амортизацијата но истата иако е расходна категорија сепак е вложување во иднината
на друштвото.
Презентираните резултати за работењето во деловната 2018 год. ја
истакнуваат успешност во одржувањето на конкурентноста и виталноста на
Друштвото во деловната година, а која е остварена пред се со производство и промет
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на високо квалитетни производи како што се сопствените пива и тоа Златен даб ( со
квалитативно и квантитативно добра понуда во 2018 год. кај производот во стакло од
0,5 л. и 0,33л. како и лименките од 0,33л. и 0,5л. и во ПЕТ амбалажа од 1,5л.) и
пивото Крали Марко ( со квалитативно и квантитативно подобрена понуда во 2018
год. кај производот во стакло од 0,5 л. и во ПЕТ амбалажа од 1,5л. и ново во лименка
од 0,5л.), безалкохолните газирани пијалоци од лиценцната програма на Пепси Кола
во пакување од 1,25л. и 1,75л. како и безалкохолниот газиран пијалок од домашната
програма Газоза во пакување од 1,25л. и 1,75л.
Презентираните резултати од работењето во 2018 год. се остварени и со
учество на трговското работење односно остварениот промет пред се со брендовите
Карлсберг и Туборг од Романија, со Књаз Милош од Србија и Винарија Стоби од
Македонија со понуда од скоро целата палета на производи и нивните пакувања.
Квантитетот во прометот на производите и стоките, а пред се нивниот
квалитет се оствари со задржување и остварување на стратегијата на непрестано и
континуирано спроведување на политиката на инвестициони вложувања за современо
и квалитетно производство на сопствените производи и прометот со квалитетни
трговски стоки од познатите погоре наведени брендови.
Стратегијата на континуирано вложување во осовременување и
модернизирање на производството но и дистрибуцијата на производите во деловната
2018 год. Друштвото ја има продолжено со извршено вложувања во набавка на нови
средства преку инвестиции во тек. Дел од инвестиции се ставени во употреба во
текот на 2018 год. и заедно со вложувањата кои се извршени директно при набавката,
извршено е ставање во употреба на средства во вкупен износ од 462.557.695,00 ден.,
а од кои позначителни во вредност се по следните основи:
- износ од 42.647.326,00 ден. вложување во градежни објекти-недвижности,
- износ од 359.856.891,00 ден. за вложувања во нови постројки и опрема,
- износ од 60.053.478,00 ден. вложувања во друга опрема и средства од кои
позначителни се вложувањата во средства за транспорт и врски износ од
12.002.380,00 ден., компјутерска технологија (во хардвер и софтвер) односно
електронски и сметачки машини во вкупна вредност од 1.363.550,00 ден., погонски
инвентар во износ од 1.557.360,00 ден. и вложувања во средства за поттикнување на
прометот и продажбата на сопствените производи ( разладни витрини, апарати за
точење пиво, тенди и големи чадори ) во износ од 44.624.868,00 ден.
Во инвестиции во тек на крајот на годината, а кои не се ставени во употреба,
се евидентирани вложувања во тек во износ од 13.020.175,00 ден., од кои
позначителните се по основ на:
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опрема за поттикнување на прометот и продажбата на сопствените
производи ( разладни витрини, апарати за точење пиво, тенди и големи чадори ) во
износ од 12.017.995,00 ден.
вложување во компјутерска опрема која не е ставена во употреба во износ
од 519.559,00 ден.
Наведените вложувања во материјални средства односно во инвестиции
ставени во употреба и инвестиции во тек се извршени целосно на терет на
сопствените средства (извор од акумулираните добивки и од амортизацијата) како од
тековните средства така и од орочените заштеди во банки без при тоа Друштвото да
се задолжува кај Банки и да ствара обврски и трошоци по основ на камати за
користени кредити.
И за наредната деловна 2019 год. Прилепска Пиварница АД – Прилеп има
планирано да го продолжи инвестициониот циклус кој континуирано трае повеќе
години. Во 2019 год. планирани се инвестициски вложувања од околу 2.600.000 евра,
а активностите во најголем дел ќе бидат насочени кон:
- инвестициско вложување за докомплетирање на процесот за дополнителна
обработка на вода за производство на сопствените производи со вредност од 100.000
евра,
- инвестициско вложување во нова линија за производство на сопствени
производи во нов вид пакување, кое би се одвивало во 2019 год. и во 2020 год. а од
вкупната планирана инвестициска вредност од околу 4.000.000 евра во деловната
2019 год. планирано е да се вложат околу 2.000.000 евра,
- набавка на опрема за подобрување и зголемување на реализацијата на
сопствените производи (фрижидери, витрини, големи чадори, апарати за точење и
др.) во вкупна вредност од 400.000 евра,
- набавка на ИТ опрема во вредност од 100.000 евра.
Во Билансот на состојбата на 31.12.2018 год. искажана е состојбата на
имотот ( недвижности и опрема) со кој располага Прилепска Пиварница АД – Прилеп
на крајот на деловната 2018 год. со следни вредности:
- Набавната вредност на материјалните средства ( основни средства /
недвижности и опрема) на 31.12.2018 год. изнесува 3.685.078.136,00 ден. и во однос
на истата од 31.12.2017 год. од 3.291.564.698,00 ден. е поголема за 11,95% пред се
заради значителната вредност на ново набавените средства во однос на продадените
средства (кои претходно биле набавени и ставени во употреба) ,
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- Сегашната вредност на основни средства - недвижности и опрема на
31.12.2018 год. изнесува 763.793.280,00 ден. и во однос на 2017 година од
496.402.743,00 ден. е поголема за 53,86%, а пред се заради драстично поголемата
вредност на набавените средства кои се ставени во употреба во однос на продадените
претходно набавени и ставени во употреба средства.
- Залихите на суровини, материјали, ситен инвентар, амбалажа, авто гуми,
полупроизводи и производи, и стоките во 2018 година изнесуваат 276.767.994,00
ден., а споредбено со залихите по истиот основ од 2017 година во износ од
266.822.211,00 ден. покажуваат зголемување на вредноста на залихите за 3,73% или
за 9.945.783,00 ден. што е одраз на потребата во одреден период да се обезбедат
оптимални залихи во деловната година, а сепак до ниво кое од своја страна нема да
го оптерети работењето на Друштвото во тековната 2018 год. со задржување на
позитивен однос при
управувањето со залихите на суровини, материјали,
полупроизводи и производи и стоки во 2018 год.
Вкупната актива на Друштвото на крајот на 2018 година изнесува
2.176.692.635,00 ден. и истата во однос на вкупната актива на крајот на 2017 година
од 2.276.744.690,00 ден. е намалена за 4,4% што, иако е евидентно мало намалување,
сепак укажува на одржувањето на тенденцијата на позитивното и рационално
менаџирање со активата (средствата односно имотот ) на Друштвото.
Кај изворите на средствата ( пасивата ) од Билансот на состојбата за 2018
год. забележливо е дека долгорочните извори се исклучиво сопствени извори
односно акционерски капитал, средства на резервите и акумулираните добивки. Во
текот на годината нема никакви задолжувања со краткорочни или долгорочни
кредити и сите втасани обврски, како по основ на долгорочните, така и по основ на
краткорочните задолжувања, се измирувани навреме, според роковите на стасаност.
Во однос на ликвидноста на Друштвото не се појавија никакви потешкотии или
неможност да се сервисираат обврските во ниту еден ден од работењето во 2018 год.
Вкупната пасива во 2018 год. во износ од 2.176.692.635,00 ден. во однос на
претходната 2017 година во износ од 2.276.744.690,00 е намалена за 4,4% и тоа
исклучиво на терет на сопствените извори на средства кои се незначително намалени
во тековната во однос на претходната година.
Во врска со извештајот за промените на капиталот и резервите на
Друштвото нагласуваме дека: запишаниот капитал во Билансот на состојбата е
усогласен со запишаниот акционерски капитал во Централниот регистар на
Република Македонија и изнесува 305.262.427,00 денари (денарска противвредност
на 4.989.750 ЕУР). Резервите се формирани во согласност со законските прописи и
Статутот на Друштвото и изнесуваат 2.994.735,00 ден. и 61.141.399,00 денари, а
останатиот износ на капиталот е од акумулирани добивки од претходни години
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(средства за инвестиции и за проширување на материјалната основа на Друштвото )
со состојба на 31.12.2018 год. во вкупен износ од 1.505.819.782,00 ден. кои во
споредба со акумулираните добивки од претходни години со состојба на 31.12.2017
год. од 1.450.240.668,00 ден. покажува пораст од 3,83%.
Врз основа на наведените состојби кои го потврдуваат успешното работење
на Друштвото, состојбите во вложувањата во инвестиции и одржувањето на
активниот имот Управниот одбор ја прифати изготвената Годишна сметка и
Финансиските извештаи за 2018 год. со искажана добивка по оданочување во износ
од 107.849.566,00 ден.
Врз основа на тоа Управниот одбор предлага распоредување на добивката
по оданочување и тоа:
- дел од добивката за вложување во инвестиции – реинвестирана добивка во
износ од 107.849.566,00 ден.
Во продолжение на Годишниов извештај следат некои поважни напомени
поврзани со тековното и идното работење на Друштвото:
1. Припремите за работење во наредниот период се извршени успешно,
обезбедени се неопходните услови за нормално одвивање во процесот на
производството и реализацијата, пред се во насока на продолжување на
континуитетот на успешно работење на Друштвото во целост. На крајот на 2018 год.
превземени се активности за реализирање на планираните инвестирања, со трасирани
активности и за почетокот на 2019 год. за реализирање на планираното вложување за
2019 год. од околу 2,6 мил. евра како беше претходно наведено.
2. Финансирањето на новите инвестиции планирано е во целост да биде
обезбедено од сопствени извори (од акумулирани добивки, а на терет на денарски
средства на жиро сметките и орочените депозити исклучиво од тековните парични
средства), а намерата за новите инвестирања е во значителна мера да се зголеми
капацитетот за производство, проширување на палетата на производи со нови видови
на пакувања и можностите за подобрување на квалитетот на производите, како и
подобрување на прометот/реализацијата, а да притоа не се наруши тековната
ликвидност на Друштвото. Охрабрување во однос на успешно извршување на
планираните инвестиции и реалното финансиско покривање на инвестициите за 2018
год. дава пред се успешното, во најголем дел, реализирање на плановите во
континуитет, и во деловната 2017 год. и во деловната 2018 год., како и евидентните
финансиски придобивки што тие реализирани планови ги донесоа, конкретно во 2018
год. како една од стабилните деловни години.
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Во текот на 2018 год. Прилепска Пиварница АД – Прилеп има вршено
исплата на примања на членовите на Управниот одбор и на членовите на Надзорниот
одбор и тоа по основ на надоместоци за членство и по основ на плата и надоместоци
од плата во бруто вредности со пресметани и платени законски утврдените даноци и
придонеси на примањата на сите лица кои ја извршувале функцијата и тоа:
- за примања на членовите на Управен одбор и членовите на Надзорен
одбор во 2018 год. исплатен е бруто износ од 32.148.831,00 ден.
Во овој Извештај се презентирани сите релевантни состојби кои ја
карактеризираа деловната активност и постигнатите резултати на Прилепска
Пиварница АД – Прилеп во 2018 год., а во прилог на Извештајот се и сите Биланси и
Финансиски извештаи како и други извештаи кои се предмет на разгледување и
усвојување на Годишното собрание на акционери.
Во Прилеп, април 2019 год.
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН ОДБОР
___________________________________
/ Дипл.инж. КИРИЛ САМАРЏИОСКИ /
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ПРЕДЛОГ
Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото,
Собранието на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржанано на 29.05.2019 година, ја
донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА

I
СЕ УСВОЈУВА, Годишниот извештај за работењето на Прилепска
пиварница АД Прилеп за 2018 година.

II
Составен дел на Одлуката е Годишниот извештај за работењето на
Прилепска пиварница АД Прилеп за 2018 година.

III
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

__________________________

1

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
За работењето на Службата на внатрешна ревизија на
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП, во периодот од
01.01.2018 до 31.12.2018 година.
Основни податоци за Друштвото:
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - ПРИЛЕП како Трговско друштво, е
регистрирано во Основниот Суд во Битола (регистарски суд) по Решение Т.рег. број
2769/99 од 12.01.1999 година. Врз основа на добиено Решение од ЦЕНТРАЛНИОТ
РЕГИСТАР НА Република Македонија, по пренесувањето на податоците од
Трговскиот регистар, во ЕДИНСТВЕНИОТ ТРГОВСКИ РЕГИСТАР за упис на
субјектот се внесени следните податоци:
- Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС): 4071344,
- Целосен назив на правното лице: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп,
- Седиште: Ул. ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ бр.1 – Прилеп,
- Вид на правно лице: 05.5 Акционерско друштво,
- Големина на деловниот субјект: Голем,
- Овластување во правниот промет: За обврските створени во правниот промет со
трети лица, друштвото одговара со сите свои средства,
- Датум на основање: 11.05.1995 година,
- Датум на првична регистрација: 12.01.1999 година,
- Датум на упис во матичен регистар: 25.11.2004 година,
- Број на регистарска влошка: 01002471-4-03-000,
- Траење: Неограничено.
Основна ГЛАВНИНА:
Основна главнина - Запишан капитал: 4.989.750,00 ЕВРА со уплатен дел на капитал
од 4.989.750,00 ЕВРА, а во денарска противвредност од 305.262.427,00 ден.
Вид на акции: Во текот на 2018 година структурата на акциите по акционери е
изменета, па на 31.12.2018 година според Акционерската книга добиена од
Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Македонија состојбата е
како следува:
- обични акции вкупно 39.918 и тоа акции во сопственост на акционери физички лица од земјата и странство од 81,412% или 32.498 обични акции и акционери
- правни лица од земјата и странство кои имаат 18,546% од акциите или 7.403 акции (
со вкупен број на 39.901 акции со право на глас ), а дел од 17 обични акции се сопствени
акции на Прилепска Пиварница АД - Прилеп.
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Основната дејност на Друштвото е производство на пиво и во Заводот за
статистика е распоредена под шифра на дејност 11.05 која одговара на шифрата на
дејност 013112 според ЕКД.
1.

ВОВЕД

Службата за внатрешна ревизија во извештајов ги искажува планираните
активности за деловната 2018 год., извршените прегледи, контроли и ревизии на
поодделните аспекти во работењето на Друштвото како и резултатите од ревизијата,
уочувањата на пропусти и слабости и препораките за подобрување на состојбите од
работењето на Друштвото.
Преку извештајов целта е да се постигне објективна претстава за тоа во какви
околности се одвиваше работењето во деловната 2018 година, да се стекне сознание
за остварувањето на планираните контроли и ревизии на работењето во годината како
и за тоа во кој правец, во која област од работењето да се насочи, да се даде акцент на
идното работење на Службата за Внатрешна ревизија на Друштвото, а во интерес на
подобрување на работењето на Друштвото.
Во извештајов, покрај стручната проценка, внатрешната ревизија на
раководителите во Друштвото му презентира и дава препораки за подобрување на
состојбата констатирана на крајот на деловната 2018 год., за минимизирање на
слабостите и подобрувањата на ефикасноста во работењето за да станат поостварливи
посакуваните резултати и состојби во работењето со намалување на ризичноста во тоа
работење.
Во текот на деловната 2018 год. Службата за внатрешна ревизија не наиде на
евентуални ограничувања или спречености во обавувањето на законски наложената
функција ( на пр. неизготвување или недоставување на предвидената документација,
непрезентирање на расположивата документација за преглед, недостапност на
вработените односно одговорните лица за проверка на одредени состојби и сл.).
Внатрешната ревизија се спроведуваше согласно принципите на законитост,
независност, непристрасност, доверливост и професионалност.
Во своето работење во текот на деловната 2018 год. Службата за внатрешна
ревизија
применуваше ревизорски методи како надгледување, потврдување,
верификување, истражување, анализа и евалуација односно методи кои се во
согласност со меѓународните стандарди и признаените професионални практики.
За да ги поткрепи наодите од ревизијата во однос на ревидираните процеси
Службата за внатрешна ревизија вршеше увиди и обезбедуваше соодветни докази, а
при контролата на постапките превземени од раководителите или извршителите
вршеше проценка на нивниот квалитет и ефикасност, а врз основа на споредба помеѓу
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контролираните цели во ревизиската програма
доаѓаше преку контрола, тестирање и испитување.
2.

и реалната состојба до која

РЕЗИМЕ:

Службата за внатрешна ревизија во своето работење во 2018 год. ги имаше
во предвид фактите дека состојбите во сметководството во однос на обработените
документи, нивното евидентирање и изготвените финансиски извештаи објективно ги
презентираат резултатите од работењето во 2018 год., ја претставуваат тенденцијата
за успешно одржување на конкурентноста и виталноста на Друштвото во деловната
2018 год., а кои се остварени пред се со производство и промет на високо квалитетни
производи како што се сопствените пива Златен даб и Крали Марко, безалкохолните
газирани пијалоци од програмата на Пепси Ко, безалкохолниот газиран пијалок од
домашната програма – Газоза.
Заради наведеното Службата за внатрешна ревизија во работењето во 2018
год. беше насочена кон проверка, проценка и ревизија на реалноста на искажаните
состојби и извршените процеси, реалноста и исправноста во примената на
сметководствените политики, евидентирани состојби во сметководството, стабилноста
на финансиската состојба на Друштвото и можностите за нејзино нарушување,
извршувањето на планираните инвестициски зафати и нивното влијание и можности
за настанување на ризични ситуации во однос на финансиката стабилност на
Друштвото како и реалноста на искажаните состојби од работењето на Друштвото во
изготвените и поднесени финансиски извештаи за 2018 год.
Сметководствени политики:
На почетокот на деловната година Службата за внатрешна ревизија се
ангажираше на преглед на позначајните сметководствени политики предвидени со
актот на Друштвото, а применети во деловната 2018 год. во делот на приходите,
расходите, нематеријалните и материјалните средства, побарувањата, обврските,
паричните средства и др.).
Во текот на годината Службата за внатрешна ревизија континуирано вршеше
контрола и пратење на воспоставената и новодонесената законска регулатива која има
влијание врз елементите од сметководствената политика и нејзиното имплементирање
во работењето на Друштвото при што не беа утврдени неусогласености помеѓу
законската регулатива и елементите на позначајните сметководствени политики за
2018 год.
Во работењето на Друштвото во деловната 2018 год. не беше констатирана
погрешна примена на предвидените сметководствени политики.
3

4

Сметководство:
- документација во сметководството
Во овој дел од работењето на Службата беа вршени прегледи и контроли на
претставувањето на фактите во документацијата за превземените деловни дејствија –
набавки на материјали и суровини, складиштување и оперирање со залихите,
недовршеното производство - пиво, производство и складиштување на готовите
производи, набавка и складиштување на трговските стоки, искажувањето на приходите
и расходите од работењето и др.
Можностите или реалноста за евентуално евидентирање на нереални или
лажни трансакции беше континуирано предмет на контрола на внатрешната ревизија,
со посебен осврт на ревизија на дел од документацијата поврзана со можноста да бидат
продуцирани кусоци односно вишоци кај залихите на суровини и материјали,
производи и трговски стоки, а пред се од аспект да евентуалните кусоци настанат од
злоупотреби и кражби или своеволно уништување или загуби кај средства односно кај
суровини и материјали, резервни делови, производи, трговски стоки и др. Во овој дел
од работењето на Службата не беа констатирано неусогласени помеѓу извршените
дејствија за кои се изготвува документација и претставените дејствија во изготвената
документација.
- циркулација на документацијата од продуцирањето до
сметководството
Во делот на ревизија на процесот на циркулација на документацијата од
местото на нејзино продуцирање или добивање, нејзина проверка и заверка и нејзино
доставување до сметководството беше континуирано вршено проверка на обавувањето
на тој процес со посебна анализа на можниот ризик од евентуален временски застој
или каснењето на доставувањето на документацијата. При своето работење во 2018
год. Службата, а врз основа на дадената препорака во Годишниот извештај за 2017
год., за подобрување на циркулирањето на документацијата односно да се подигне
степенот на ефикасност во континуираното циркулирање на документацијата, да се
одржи но и да се подобри взаемната спрега и соработка на секторите во Друштвото,
изврши повеќе тестирања и интервјуирања за наведената проблематика во 2018 год.
При контролата констатирно е видливо подобрување на состојбата но во
некои случаи е забележано дека во одреден период се јавува поголемо концентрирање
на документација за обработка, пред се влезна документација – ф-ри од добавувачите,
но и излезна документација како што се испратници и фактури од магацините на
Дистрибутивните центри во Скопје и во Охрид, а што се должи, пред се за поновиот
во употреба но и растечкиот по промет Дистрибутивен центар во Охрид, и тоа на
зголемениот обем на документација за реализација на производите и стоките.
Зголемениот обем на документација настанува заради зголемената реализација во
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периодот пред позначајните празници во годината и секако во сезоната од мај до
септември ( летна и ударна сезона за реализација). Исто така обемноста на работните
дејствија во магацинското работење на влез на суровини и материјали и влезна
документација за примени услуги најчесто се случува во периодите пред истекување
на периодот за изготвување на даночните пријави за ДДВ, кога во зголемен обем се
прима и обработува документација за даночните пријави низ 2018 год., а секако тоа е
приметливо и во периодот после истекот на годината па до периодот за изготвување
на Годишната сметка за деловната 2018 год. (во периодот од 01.01. до 15.03. кога се
обработува документацијата за изминатата деловна година а воедно заради
континуитет и незакаснување треба да се обработи и тековната документација за тој
период).
Во овој дел од работењето Службата за ревизија за деловната 2018 год. донесе
проценка дека подобрувањето на циркулирањето на документацијата е резултат на
превземените мерки за подобрување и подигнување на степенот на ефикасност во
континуираното циркулирање на документацијата со што е постигната подобра
взаемна спрега и соработка на секторите во Друштвото што продуцираат или примаат
документација и ја доставуваат до секторот за сметководство и финансии, но истото
од своја страна наметна потреба од проценка за доволноста на бројот на вработени во
финансискиот сектор, по што ќе следи предлог за евентуално зголемување на бројот
на извршителите во секторот.
- Евиденција во сметководството
Од страна на Службата за внатрешна контрола како битен елемент кој беше
континуирано контролиран беше евидентирањето на претставените факти во
конкретната документација доставена за евидентирање, со проценка на намерата и
реализацијата на нивното реално евидентирање со посебен осврт на можностите за
намерни или ненамерни грешки или пропусти во евидентирањето. Посебен ангажман
Службата спроведуваше во процедурата - лоцирање, откривање и презентирање на
евентуалните состојби на нереално претставување-евидентирање на состојбите и
податоците од документацијата или евентуалните состојби на прикривање или
изоставување на трансакции или документи од нивно евидентирање. Во работењето
во 2018 год. Службата не утврди неусогласеност во однос на содржаните податоци во
документацијата и евидентираните податоци во сметководствената евиденција ниту
пак евентуални состојби на прикривање или изоставување на трансакции или
документи од нивно евидентирање.
Со ревизијата беа извршени прегледи и интервјуирања за да се констатира
навременоста и точноста во евидентирањето на фактите и податоците од конкретната
документација во сметководството, пред се имајќи го во предвид зголемениот обем на
документација, по количина на документи и вредностни показатели, при што во
конкретните услови е утврдена состојба во која навременоста на евидентирањето на
документите нема доведено до драстични каснења, пропусти и грешки, но е евидентно
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дека ризикот е реално присутен и е потребно подобрување на состојбата во
делот на оптеретувањето со работните задачи по извршител, бројот на извршители во
однос на вкупниот обем на работа во сметководството, и без оглед на сеуште не
утврдените неусогласености во точноста и ажурноста во евидентирањето низ
деловната 2018 год. истите ќе бидат препорака за внатрешната ревизија за наредната
година. Истото се актуелизира од сознанијата добиени во првиот квартал од 2019 год.
за потребата и намерата од отворање на еден или дури два дистрибутивни центри во
два региона од земјата.
- користена хардверска опрема и софтверска поддршка
Во однос на техничката опременост со хардверска опрема и софтверска
поддршка на работењето на Друштвото во делот на продуцирање на документација,
нејзина проверка и нејзино евидентирање во сметководството Службата за внатрешна
ревизија констатира одржување на високото ниво на опременост и тоа хардверска со
редовно обновување и одржување на опремата како и софтверска со примена на
постоечкото софтверско решение но проширено со дополнителни опции за нови
делови од работењето ( магацини, дистрибутивни центри и сл.) за целосен опфат на
документите и податоците на секој дел од Друштвото ( постоечки и новопроектирани
дистрибутивни центри, подружници и сл.).
Наведената техничка опременост со хардверска и софтверска поддршка
овозможува процесот на обработка на документацијата и нејзино евидентирање да
бидат обавени во стабилен ритам во текот на 2018 год. при што не беа занемарени
дополнителните проверки за да не дојде до одредено незапазување на предвидените
рокови за целосно обработување на документите.
- Инвестиции
Службата за внатрешна ревизија во текот на деловната 2018 година вршеше
континуирани контроли на процесите на инвестициони вложувања и нивното влијание
на тековното работење и тековната ликвидност на Друштвото.
Во 2018 год. Службата вршеше контрола на извршените вложувања во
набавка на нови средства за работа преку инвестиции во тек, а кои во целост се ставени
во употреба во текот на 2018 год., а по основ на вложувања во градежно земјиште,
вложувања во градежни објекти-недвижности, вложувања во нови постројки и опрема,
вложувања во друга опрема и средства во кои најзначајни се вложувањата во
постројки и опрема и вложувања во средства за поттикнување на прометот и
продажбата на сопствените производи (разладни витрини, апарати за точење пиво,
тенди и чадори) и не утврди неусогласености.
Службата вршеше контрола и на извршените вложувања - инвестициите во
тек кои не се ставени во употреба во текот на 2018 год. при што не утврди
неусогласености во однос на третманот на инвестициите дали се завршени и дали
настанала обврската за нивно ставање во употреба.
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- Финансирање
На Службата за внатрешна контрола предмет на поопширна контрола во 2018
год. беа вложувањата во материјални средства односно во инвестиции кои пред се се
извршени со сопствени средства (од акумулираните добивки и од амортизацијата), а
на терет на тековните средства и орочените заштеди, без при тоа Друштвото да се
задолжува кај Банки и да ствара обврски и трошоци по основ на камати за користени
кредити. Службата го контролираше финансирањето на новите инвестиции обезбедено
од сопствени извори, а на терет на денарски средства на жиро сметките и орочените
депозити, со проверка на основаноста на вложувањата во делот дали со новите
инвестирања во значителна мера ќе се зголеми капацитетот за производство и
можностите за подобрување на квалитетот на производите, а да притоа не се наруши
тековната ликвидност на Друштвото.
Службата утврди дека во текот на годината нема никакви задолжувања на
Друштвото со краткорочни или долгорочни кредити, а притоа сите втасани обврски се
измирувани навреме, според роковите на стасаност. Во однос на ликвидноста на
Друштвото не се констатираа никакви потешкотии во ниту еден ден од работењето во
2018 год.
- Финансиски извештаи и Годишна сметка
За работењето во деловната година што завршува на 31 Декември 2018 год.
во Финансискиот сектор на Друштвото изготвена е Годишна сметка и изготвени се
Финансиски извештаи за работењето и тоа: Биланс на состојба, Биланс на успех
(Извештај за сеопфатната добивка) и Објаснувачки белешки, Даночен биланс за
оданочување на добивката и непризнаените расходи и финансиските извештаи Биланс
на состојба, Биланс на успех, Извештај за паричните текови/готовински тек и Извештај
за промените во главнината и резервите на друштвото.
Службата за внатрешна ревизија утврди дека Билансите односно
Финансиските извештаи и прилозите кои ја сочинуваат Годишната сметка како и
Даночниот биланс за оданочување на добивката и непризнаените расходи се соодветно
предадени во Централниот регистар на РМ, во даночниот орган УЈП – Дирекција за
големи даночни обврзници - Скопје и во Македонска Берза АД – Скопје во законски
предвидените рокови.
Во Извештајов за работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2018
год. ги даваме проверените и потврдени состојби и податоци од работењето на
Друштвото во 2018 год. и тоа како што се остварени:
- вкупните приходи во 2018 год. во износ од 1.923.188.279,00 ден.,
- вкупните расходи во 2018 год. во износ од 1.805.776.930,00 ден. ,
- добивка пред оданочувањето за 2018 год. во износ од 117.411.349,00 ден.,
односно нето добивката по оданочувањето во износ од 107.849.566,00 ден.
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Друштвото соодветно според законската регулатива го има пресметано
данокот на добивка за работењето во 2018 год. во износ од 9.561.783,00 ден. и истиот
преку аконтациите низ 2018 год. и дел од 2019 год. го има целосно уплатено и е
констатирано побарување за повеќе уплатен данок на добивка по Даночниот Биланс во
износ од 852.329,00 ден. за кој е известено дека ќе се користи за уплата/пребивање во
наредните даночни периоди од 2019 год.
По извршeните прегледи и контроли утврдено е дека во Билансот на
состојбата се внесени проверените и потврдени состојби и податоци на:
- имотот ( недвижности, опрема, залихи, побарувања, парични средства и
др.) со кој располага Прилепска Пиварница АД – Прилеп односно вкупната актива на
Друштвото на крајот на 2018 година која изнесува 2.176.692.635,00 ден.
По извршeните прегледи и контроли утврдено е дека и изворите на
средствата (запишаниот капитал, резервите, акумулираните добивки од претходни
години, обврските и др. односно вкупната пасива на Друштвото на 31.12.2018 год.
изнесува 2.176.692.635,00 ден.
По извршените прегледи и контроли на Билансите и Финансиските извештаи
за работењето во 2018 год. Службата за внатрешна контрола дојде до идентичен
Заклучок со заклучокот искажан од Ревизорската куќа ТП Ревизија Витанова –
Струмица која ја има извршено законски предвидената ревизија на Финансиските
извештаи на Прилепска Пиварница АД – Прилеп за работењето во 2018 год., а во кој
не утврди неусогласености во искажаните финансиски резултати согласно
Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за
финансиско известување.
3. ПРЕПОРАКИ:
- дадени препораки
Во дел од работењето Службата дава препорака за продолжување на
спроведувањето на мерките за подобрување на циркулирањето на документацијата
односно да се задржи подигнатиот степен на ефикасност, да се одржи но и да се
подобри взаемната спрега и соработка на секторите во Друштвото што продуцираат
или примаат документација и ја доставуваат до секторот за сметководство и финансии.
Бидејќи со вршењето на внатрешната ревизија беше утврдена состојба во која
навременоста на евидентирањето на документите нема доведено до драстични
каснења, пропусти и грешки, но е евидентно дека ризикот е реално присутен и е
потребно подобрување на состојбата во делот на оптеретувањето со работните задачи
по извршител, бројот на извршители во однос на вкупниот обем на работа во
сметководството, и без оглед на сеуште не утврдените неусогласености во точноста и
ажурноста во евидентирањето низ деловната 2018 год. Внатрешната ревизија дава
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препорака во наредната година да се продолжи ревидирањето во тој сегмент од
работењето и да даде предлог за намалување но и целосно отклонување на воочениот
ризик, а актуелизирано од сознанијата добиени во првиот квартал од 2019 год. за
потребата од отворање на еден или дури два дистрибутивни центри во два региона од
земјата.
Постигнатите резултати од работењето во 2018 год. укажуваат на
позитивното и рационално менаџирање со средствата и имотот на Друштвото поради
што Службата за внатрешна ревизија дава препорака да се продолжи со високиот
степен на ангажираност и посветеност во работењето и за наредната 2019 год.
4. Следење на имплементирање на препораките и план за работа во
деловната 2019 год.
Службата за внатрешна ревизија во планот за работа за 2019 год. внесе
обврска за продолжување на спроведувањето на мерките за подобрување на
работењето кое треба да биде извршено од страна на надлежните раководители во
Друштвото, а за што во 2019 год. ќе изврши проверка и проценка на спроведувањето
на предлозите и мерките за подобрување на состојбите и ќе презентира свој став во
соодветните Извештаи. За деловната 2019 год. Службата за внатрешна ревизија
планира да ги задржи насоките на своето делување од 2018 год. со тенденција за нивно
проширување, детализирање и ефектуирање.
Врз основа на претходно наведеното во однос на работењето на Службата за
внатрешна ревизија презентирано е убедувањето дека во овој Годишен Извештај се
опфатени фактите и информациите кои
ја карактеризираат континуираната
активност на Службата за внатрешна ревизија во функција на задржување на
бонитетот на Друштвото.
Согласно законските одредби Годишниот Извештај на внатрешната ревизија
е предмет на разгледување и усвојување на Годишното собрание на акционерите на
Друштвото, а за што истиот преку Надзорниот одбор ќе биде доставен до Собранието
на акционери.
Во Прилеп, април 2019 год.
РАКОВОДИТЕЛ
на Службата за внатрешна ревизија
________________________________
/ КАТЕРИНА МИТРЕСКА /
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ПРЕДЛОГ
Врз основа на член 384 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржанано на 29.05.2019 година, ја донесе
следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД СЛУЖБАТА ЗА ВНАТРЕШНА
РЕВИЗИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

I
СЕ УСВОЈУВА, Извештајот од Службата за внатрешна ревизија за 2018
година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп .

II
Составен дел на Одлуката е Извештајот од Службата за внатрешна
ревизија за 2018 година на Прилепска пиварница А.Д.

III
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

__________________________

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД
ПРИЛЕП
И З В Е Ш Т А Ј
Од Надзорниот одбор на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД
- ПРИЛЕП, за работењето од 01.01.2018 - 31.12.2018 год.
Надзорниот одбор на Прилепска Пиварница АД – Прилеп своето
работење го извршуваше континуирано во текот на 2018 год. и во дел од 2019
год. во периодот по добивањето на Извештајот за работењето на Друштвото во
2018 год. изготвен од Управниот одбор на Друштвото, добивањето на
Извештајот за извршената ревизија на финансиските извештаи за 2018 год. од
избраната ревизорска куќа како и изготвената и доставена Годишна сметка за
2018 год. заедно со Финансиски извештаи за 2018 год.
При извршувањето на надзорот и контролата над работењето на
Друштвото во 2018 год. Надзорниот одбор ги спроведуваше обврските што
произлегуваат од Законот за трговски друштва како и од донесените акти на
Друштвото.
Информациите за работењето на Друштвото
во 2018 год.
Надзорниот одбор ги добиваше од Управниот одбор но и со присуство на
состаноци на Управниот одбор, потоа од Финансискиот сектор и од другите
сектори во Друштвото. Надзорниот одбор во текот на 2018 година согласно
Законот за трговски друштва одржа 4 (четири) редовни состаноци на кои како
точка на дневен ред го имаше разгледувањето на Билансот на успехот во
Друштвото во редовни тромесечни периоди.
Во врска со работењето на Друштвото во 2018 година, во делот на
управувањето и раководењето, поставените планови за производство,
реализација и постигнување на финансиските резултати Надзорниот одбор
констатира дека Друштвото оствари физички и финансиски показатели на
обемот на производството над оствареното во претходната 2017 год. во однос
на остварениот обем на производството и реализацијата на производите со
остварен константен и зголемен обем. Реализацијата на целокупниот
производствен асортиман на Прилепска Пиварница АД и реализацијата на
трговските стоки во финансиски податоци покажува вредност од

1.923.188.279,00 ден. во 2018 год. која спрема реализацијата
1.859.846.872,00 ден. во 2017 год. покажува пораст од 3,41%.

од

Надзорниот одбор констатира дека водењето на сметководството,
искажувањето на приходите и расходите како и искажувањето на
финансискиот резултат ( добивката ) се во согласност со даночните законски
прописи во Р.Македонија,
прописите за водење сметководство,
Меѓународните сметководствени стандарди, донесените акти на Друштвото и
донесените сметководствени политики.
На оваа констатација на Надзорниот одбор влијаеше доставениот и
разгледан Извештај на внатрешната ревизија за работењето на Прилепска
Пиварница АД – Прилеп за периодот 01.01.2018 до 31.12.2018 год. Наведениот
Извештај од внатрешната ревизија Надзорниот одбор, согласно обврската од
одредбите на ЗТД, го доставува до Собранието на акционери во прилог на овој
Извештај за негово разгледување и усвојување.
Врз состојбите искажани во Годишната сметка и во Финансиските
извештаи за 2018 година извршена е ревизија од овластената ревизорска куќа
ТП РЕВИЗИЈА ВИТАНОВА – Струмица, од истата е доставен Извештај од
ревизијата на финансиските извештаи за 2018 год. кој е примен и заверен на
22.04.2018 год. Во Извештајот на ревизорот е констатирано дека ревизијата е
извршена
во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија со
користење на методи на проверување, испитување врз основа на тестови на
докази со кои се искажуваат износите (документите ), проценка на користените
сметководствени принципи и значајните проценки релизирани од страна на
менаџментот, а исто така и со севкупна изработка и презентација на
финансиските извештаи.
Ревизорот, врз основа на вака извршената ревизија, даде мислење
дека Билансот на состојбата, Билансот на успехот и Извештајот за сеопфатна
добивка, Извештајот на паричните текови/готовинскиот тек и Извештајот за
промените во капиталот за деловната 2018 година даваат реална и објективна
слика за финансиската состојба на Прилепска Пиварница АД – Прилеп со
состојба на 31.12.2018 год., истите се во согласност со прописите за водење
сметководство и Меѓународните сметководствени стандарди за известување
кои се применуваат во Р.Македонија, одредбите на Законот за трговски
друштва и другите законски прописи кои ја регулираат оваа материја во Р.
Македонија.
Во врска со управувањето и раководењето на Управниот одбор и
менаџерскиот тим со Друштвото Надзорниот одбор констатира дека тоа е
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извршувано во согласност со законските прописи и актите на Друштвото, а
превземените дејствија на менаџментот во сферата на деловните потфати
даваат изразито позитивни резултати.
Оваа констатација Надзорниот одбор ја поткрепува со утврдените
финансиски резултати во Билансите што ја сочинуваат Годишната сметка за
2018 година, а особено во Билансот на успехот, каде е утврдено дека:
- вкупните приходи во 2018 год. од 1.923.188.279,00 ден. во однос на вкупните
приходи од 1.859.846.872,00 ден. во 2017 год. се зголемени за 3,41%, а
вкупните расходи во 2018 год. во однос на 2017 год. се пораснати за 8,03%
што е постигнато со домаќинско работење и е во рамките на објективното, а
зголемувањето на расходите се должи пред се на зголемувањето на цените на
репроматеријалите и енергенсите на домашниот и странскиот пазар од каде се
набавуваат истите, зголемената цена на енергијата и енергенсите како и
зголемената вредност на транспортни услуги за дистрибуција на производите
и трговските стоки, како и во најголем дел на зголемената вредност на
амортизацијата на основните средства во употреба во 2018 год.
- остварената добивка пред оданочувањето во 2018 год. изнесува
117.411.349,00 ден. додека во 2017 год. изнесуваше 188.288.637,00 ден.
односно добивката е намалена за 37,64%, но сепак, заради одржаниот раст на
вкупната реализација и неминовното зголемување на расходите од погоре
наведените причини, е оценето дека остварениот резултат во деловната 2018
година - добивката е солидно остварување во не баш поволни услови за работа,
- нето добивката по оданочувањето во 2018 год. изнесува 107.849.566,00 ден.
додека во 2017 год. изнесуваше 178.593.898,00 ден. односно добивката по
оданочување е намалена за 39,61%, но сепак добивката во деловната година е
оценета како солидна со оглед на околностите во кои е остварена како е
претходно наведено, а истата во вкупниот приход учествува со 5,61% што
претставува задоволително остварување на финансиски резултат во деловна
2018 година.
Во текот на 2018 год. Надзорниот одбор ја разгледа и предлог
Одлуката за распределба на остварената добивка за 2018 год. донесена од
Управниот одбор на Друштвото и тоа: дел од добивката за вложување во
инвестиции ( реинвестирана добивка) во износ од 107.849.566,00 ден. Предлог
Одлуката ќе биде доставена на усвојување до Собранието на акционерите на
Друштвото во текот на 2019 год.
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Надзорниот одбор имајќи го во предвид законското значење на
Годишниот извештај за усвојување на Годишната сметка и Финансиските
извештаи за 2018 год. од страна на Собранието на акционери, а во согласност
со својата надлежност констатира, оценува и му предлага на Собранието на
акционери како следи:
- констатира дека Извештајот на Ревизорската куќа ТП РЕВИЗИЈА
ВИТАНОВА – Струмица е квалитетно изготвен, во него не се констатирани
приговори на изготвувањето на Годишната сметка и Финансиските извештаи
за 2018 год. како и на нивната содржина и начинот на изготвување и
обелоденување,
па предлага Собранието
на акционери да го усвои
Ревизорскиот извештај на финансиските извештаи за 2018 год.,
- предлага Собранието на акционери да ја усвои Годишната сметка
за 2018 година и да донесе Одлука како што е предложено од страна на
Управниот одбор,
- предлага Собранието на акционери да донесе Одлука за
распоредување на добивката за 2018 год. како што е предложено од Управниот
одбор,
- ја оценува работата на членовите на Управниот одбор и
изготвениот Извештај за работењето во 2018 год. како ПОЗИТИВНИ, па му
препорачува на Собранието на акционери да го усвои поднесениот Извештај
на Управниот одбор и да ја оцени работата на Управниот одбор како успешна.
Надзорниот одбор овој Извештај го изготви со активно учество и
нужно внимание при надзорот и контролата над работењето во 2018 год. и
смета дека Извештајов на Надзорниот одбор треба да биде усвоен од страна на
Собранието на акционери и врз основа на така усвоениот Извештај на
Надзорниот одбор да биде одобрено и работењето на членовите на Управниот
одбор за деловната 2018 год.
Прилеп, април 2019 год.
НАДЗОРЕН ОДБОР,
АЛЕКСАНДАР ЧАТЛЕСКИ- Претседател _________________________
АЛЕКСАНДАР ДИМИТРИЈЕСКИ - член _________________________
МЕТОДИЈА САМАРЏИОСКИ – член

_________________________
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ПРЕДЛОГ
Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото,
Собранието на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на 29.05.2019 година, ја
донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ВО
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА

I
СЕ УСВОЈУВА, Извештајот од Надзорниот одбор во Прилепска
пиварница АД Прилеп за 2018 година.

II
Составен дел на Одлуката е Извештајот на Надзорниот одбор од
Прилепска пиварница АД Прилеп за 2018 година.

III
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

__________________________

ПРЕДЛОГ
Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото,
Собранието на друштвото, одржанано на 29.05.2019 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ВО ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА
А.Д. ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА

I
СЕ УСВОЈУВА Годишната сметка за 2018 година во Прилепска
пиварница А.Д. Прилеп, со остварени финансиски резултати од работењето
и тоа:
1.
2.
3.
4.
5.

Остварени приходи………………………………....1.923.188.279,oo денари
Остварени расходи………………………………….1.805.776.930,oo денари
Остварена добивка пред оданочување…………....117.411.349,oo денари
Данок од добивка………………………………....……....9.561.783,oo денари
Остварена добивка по оданочување…………....….107.849.566,oo денари

II
Составен дел на Одлуката е Билансот на успехот, Билансот на
состојбата и Даночниот биланс.
III
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

__________________________

1.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

2.

ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

3.

ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

4.

КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

5.

ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

6.

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Прилеп, 14.03.2019
ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ кон Годишната сметка за 2018 год.
1.Општи информации кон Годишната сметка за 2018 год.
Назив на друштвото: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД – Прилеп
Форма на друштвото: 05.5 - Акционерско друштво
Седиште: ул. „Цане Кузманоски“ бр. 1, 7500 Прилеп, Р. Македонија
Регистрациони податоци: ЕМБС: 4071344, ЕДБ: 4021991109104
Позначајни дејности кои ги извршува:
- Претежна дејност 11.05 Производство на пиво и дополнителна под дејност: производство на безалкохолни пијалоци
Идентификација на поврзани субјекти:
- нема податоци за поврзани субјекти со позначително процентуално учество во сопственоста или управувањето
Број на вработени:
- во деловната 2018 год. просечниот број на вработени во годината е 250 лица.
Сопственичка структура:
- Едно физичко лице како доминантен сопственик со сопственост над 50% од акциите на акционерското друштво,
а останатите акции се во сопственост на други физички и правни лица.
Други релевантни информации за друштвото:
- нема оценка дека други информации се релевантни за прикажување во Објаснувачките белешки.
2. Основа за подготовка на годишната сметка
- Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со МСФИ, а Годишната сметка е составена за друштвото
известувач и истата не е консолидирана бидејќи за тоа нема основ.
3. Значајни сметководствени политики:
- Значајните сметководствени политики применети во пресметковниот период односно во деловната 2018 год. се во
целост истите кои се применети и за работењето во 2017 год. , со влијание и на изготвувањето на Годишната сметка за
тековната година
4. Користени проценки:
- При изготвувањето на Годишната сметка за 2018 год. во целост се користени информации кои влијаат на прикажаните
вредности и состојби засновани на соодветна документација достапна до денот на изготвување на Год.сметка за 2018 год.
а со незначително учество на проценки поради што не е створена потреба истите да се прикажуваат и посебно
образложуваат.
5. Промена на сметководствените политики во деловната 2018 год.:
- Во деловната 2018 год. во целост се применувани сметководствените политики применувани и во 2017 год. без
утврдена потреба за делумна или позначителна промена на сметководствените политики поради што и не се посебно
образложени.
6. Управување со ризик
- Со ризиците во работењето на Друштвото во 2018 год. како што се кредитен ризик, пазарен ризик и ризик на
ликвидност се управува на дневна основа заради заштита на друштвото, а соодветно на природата и големината на
активностите на субјектот како и нивната сложеност во текот на деловната година.
Во продолжение е доставен образецот : Објаснувачки белешки за точките од 7. до 20.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
Патенти и
лиценци
Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)
Зголемување
Намалување
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)
Амортизација
Намалување

Гудвил

Останати
средства

Софтвер

0

0

Средства во
подготовка

652000
42518161

0

0

43170161

Вкупно

652000
42518161
0
0

0

43170161

0
0
0

Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)

0

0

0

0

0

0

Нето сметководствена вредност на 31
Декември 2018 (тековна година)

0

0

0

43170161

0

43170161

Нето сметководствена вредност на 1
Јануари 2018 (тековна година)

0

0

0

652000

0

652000

Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)

0

652000

652000

Зголемување
Намалување
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)

0
0
0

0

0

652000

0

652000

Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)

0

0

Амортизација
Намалување

0
0

Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)

0

0

0

0

0

0

Нето сметководствена вредност на 31
Декември 2017 (претходна година)

0

0

0

652000

0

652000

Нето сметководствена вредност на 1
Јануари 2017 (претходна година)

0

0

0

652000

0

652000

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
Градежни
објекти

Земјиште
Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)
Зголемување
Намалување
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)
Амортизација
Намалување

Опрема

Инвестиции во
тек

ВКУПНО

26.010.700
0
0
26.010.700

356.463.108
42.647.326
-6.158.311
392.952.123

2.321.913.715
359.856.891
-43.856.643
2.637.913.963

378.274.271
72.624.617
-437.878.714
13.020.174

3.082.661.794
475.128.834
-487.893.668
3.069.896.960

0
0
0

242.191.300
6.441.340
-1.886.355

2.035.034.974
136.258.533
-43.856.642

0
0
0

2.277.226.274
142.699.873
-45.742.997

0

246.746.285

2.127.436.865

0

2.374.183.150

Нето сметководствена вредност на 31 Декември
2018 (тековна година)

26.010.700

146.205.838

510.477.098

13.020.174

695.713.810

Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018
(тековна година)

26.010.700

114.271.808

286.878.741

378.274.271

805.435.520

Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)
Зголемување
Намалување

24.110.350
1.900.350

339.222.601
17.240.507

2.218.670.660
120.293.564
-17.050.509

108.121.348
430.878.672
-160.725.749

2.690.124.959
570.313.093
-177.776.258

Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)
Амортизација
Намалување

26.010.700

356.463.108

2.321.913.715

378.274.271

3.082.661.794

0
0
0

235.928.524
6.262.776

1.952.319.901
99.765.582
-17.050.509

0
0
0

2.188.248.425
106.028.358
-17.050.509

Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)

Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)

0

242.191.300

2.035.034.974

0

2.277.226.274

Нето сметководствена вредност на 31 Декември
2017 (претходна година)

26.010.700

114.271.808

286.878.741

378.274.271

805.435.520

Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017
(претходна година)

24.110.350

103.294.077

266.350.759

108.121.348

501.876.534

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2018
Состојба на 1 Јануари 2018 (тековна
година)
Зголемување како резултат на набавки
Намалување како резултат на продажби
Ожнеани земјоделски производи
пренесени во залихи
Промена на вредноста на биолошките
средства
Трошоци на амортизација на биолошките
средства
Состојба на 31 Декември 2018
(тековна година)
Нетековни средства
Тековни средства
Вкупно биолошки средства
2017
Состојба на 1 Јануари 2017 (претходна
година)
Зголемување како резултат на набавки
Намалување како резултат на продажби
Ожнеани земјоделски производи
пренесени во залихи
Промена на вредноста на биолошките
средства
Трошоци на амортизација на биолошките
средства
Состојба на 31 Декември 2017
(претходна година)
Нетековни средства
Тековни средства
Вкупно биолошки средства

Недовршени
земјоделски
производи

Основно стадо

Обртно стадо

Повеќегодишни
насади

Средства во
подготовка

ВКУПНО

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Тековна година

Претходна година

Тековна година
209.754.069
209.991.149

Претходна година
195.046.959
19.984.362

Застарени, сомнителни и спорни побарувања

33.684.261

30.578.510

Вредносно усогласување на побарувања

-18.625.490

-18.093.800

434.803.989

227.516.031

Тековна година
74.070.957
476.915
1.192.223
0

Претходна година
31.490.164
304.878
1.419.345
0

75.740.095

33.214.387

Вложувања во конвертибилни обврзници

Вкупно:
Број на конвертибилни обврзници:
Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ
Побарувања од купувачи во земјата
Побарувања од купувачи во странство

Вкупно:

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
Парични средства на денарски сметки
Парични средства во денарска благајна
Девизна сметка
Девизна благајна
Вкупно:

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА
Во сопственост на
2018 (тековна година)

Родови на акции

Обични акции
Приоритетни акции

Физички лица
Правни лица
Откупени сопствени акции
ФПИО
Вкупно

2017 (претходна година)
Обични акции
Приоритетни акции

Физички лица
Правни лица
Откупени сопствени акции
ФПИО
Вкупно

Состојба
01.1.2018
32.414
7.487
17
0

%
81,201
18,756
0,043
0,000

зголем.
84

39.918

100,000

01.1.2017
33.094
6.807
17
0

0

31.12.2018
32.498
7.403
17
0

%
81,412
18,546
0,043
0,000

84

84

39.918

100,000

%
82,905
17,052
0,043
0,000

зголем.

намал.
680

0

31.12.2017
32.414
7.487
17
0

%
81,201
18,756
0,043
0,000

39.918

100,000

680

680

39.918

100,000

Тековна година

Претходна
година

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ
Обврски со рок на достасување над 5 години:
Вид на обврска
Обврски спрема поврзани друштва
Обврски кон добавувачи
Обврски спрема поврзани друштва
по основ на заеми и кредити
Обврски по основ на кредити
Обврски по основ на заеми
Останати долгорочни обврски:

Вкупно

Вид на обезбедување:

намал.
84

680

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ
Тековна година

Претходна година

Добавувачи во земјата
Добавувачи во странство
Добавувачи за нефактурирани стоки

115.609.505
6.110.175
0

101.579.324
116.558.898
0

Вкупно:

121.719.680

218.138.222

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ
Тековна година

Претходна година

Краткорочни обврски по заеми и кредити
спрема поврзани друштва

0

0

Краткорочни кредити во земјата
Краткорочни кредити во странство

0
0

0
0

Вкупно:

0

0

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА
Тековна година

Претходна година

Приходи од продажба во земјата
Приходи од продажба во странство

1.810.874.284
24.033.799

1.739.091.961
23.953.562

Вкупно:

1.834.908.083

1.763.045.523

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ
Тековна година

Претходна година

Приходи од наемнини
Приходи од наплатени отпишани побарувања
Приходи од државни поддршки

232.703
0
0

254.776
0
0

Вкупно:

232.703

254.776

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ
Тековна година

Претходна година

Транспортни услуги
Трошоци за саеми
Наемнина
Дневници за службени патувања и патни трошоци

70.123.345
934.551
17.012.101
5.577.368

51.036.466
1.852.337
14.418.800
4.835.044

Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот
одбор и за членовите на останатите органи

14.391.107

16.405.061

Трошоци за промоција, пропаганда и реклама
Премии за осигурување
Банкарски услуги и трошоци за платен промет
Трошоци за ревизија
Трошоци за останати интелектуални услуги
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања
Загуби од отуѓување на нетековни средства
Останати расходи

160.139.256
1.827.677
1.617.790
206.360
1.803.617
2.219.530
0
28.553.529

162.073.790
1.871.048
2.018.132
215.600
2.111.543
6.265.997
0
29.645.199

Вкупно останати оперативни расходи

304.406.231

292.749.017

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА
Тековна година

Претходна година

Побарувања по основ на купопродажни односи

0

0

Обврски по основ на купопродажни односи

0

0

Приходи од продажба на готови производи

0

0

Приходи од продажба на стоки

0

0
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ЕМБС: 04071344
Целосно име: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп
Вид на работа: 450
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2018

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба
Ознака за АОП

Опис

Нето за тековна
Бруто за
година
тековна година

Исправка на
вредноста за
тековна година

Претходна
година

1

- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(002+009+020+021+031)

849.061.776,00

902.966.980,00

9

- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(010+013+014+015+016+017+018+019)

805.891.615,00

901.813.560,00

10

- - Недвижности (011+012)

172.216.539,00

140.282.508,00

11

- - Земјиште

26.010.700,00

26.010.700,00

12

- - Градежни објекти

146.205.839,00

114.271.808,00

13

- - Постројки и опрема

510.477.109,00

286.878.735,00

14

- - Транспортни средства

21.231.437,00

19.460.668,00

15

- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и
мебел

85.363.448,00

75.313.543,00

17

- - Аванси за набавка на материјални средства

18

- - Материјални средства во подготовка

19

- - Останати материјални средства

21

- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
(022+023+024+025+026+030)

23

- - Вложувања во придружени друштва и учества
во заеднички вложувања

25

- - Побарувања по дадени долгорочни заеми

26

- - Вложувања во долгорочни хартии од вредност
(027+028+029)

42.006.570,00

28

- - Вложувања во хартии од вредност
расположливи за продажба

42.006.570,00

30

- - Останати долгорочни финансиски средства

36

- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)

37

- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)

38

- - Залихи на суровини и материјали

39

- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар,
амбалажа и автогуми

40

3.067.458,00

1.125.856,00

13.020.175,00

378.274.271,00

515.449,00

477.979,00

43.170.161,00

1.153.420,00

652.000,00

652.000,00
250.710,00

511.591,00

250.710,00

1.314.943.656,00

1.368.297.874,00

276.767.993,00

266.822.212,00

130.673.267,00

111.790.138,00

57.348.263,00

63.742.665,00

- - Залихи на недовршени производи и
полупроизводи

22.396.709,00

20.402.100,00

41

- - Залихи на готови производи

43.564.353,00

38.735.397,00

42

- - Залихи на трговски стоки

22.785.401,00

32.151.912,00

45

- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(046+047+048+049+050+051)

267.007.138,00

275.473.946,00

47

- - Побарувања од купувачи

245.964.084,00

220.922.223,00

48

- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи

19.606.008,00

6.593.809,00

49

- - Побарувања од државата по основ на даноци,
придонеси, царина, акцизи и за останати давачки
кон државата (претплати)

1.416.854,00

47.944.271,00

50

- - Побарувања од вработените

20.192,00

13.643,00

52

- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
(053+056+057+058)

695.428.430,00

792.744.657,00

57

- - Побарувања по дадени заеми

58

- - Останати краткорочни финансиски средства

695.298.430,00

792.744.657,00

59

- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ
ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)

75.740.095,00

33.257.059,00

60

- - Парични средства

75.740.095,00

33.257.059,00

130.000,00
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62

- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ
И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)

12.687.203,00

5.479.836,00

2.176.692.635,00

2.276.744.690,00

28.289.965,00

27.358.962,00

1.983.067.910,00

1.998.233.127,00

305.262.427,00

305.262.427,00

2.994.735,00

2.994.735,00

63

- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА
(001+035+036+044+062)

64

- - В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА

65

- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067068-069+070+071+075-076+077-078)

66

- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

70

- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ
ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА
ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

71

- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)

61.141.399,00

61.141.399,00

72

- - Законски резерви

61.141.399,00

61.141.399,00

75

- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА

1.505.819.783,00

1.450.240.668,00

77

- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

107.849.566,00

178.593.898,00

81

- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)

189.099.973,00

271.664.903,00

95

- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)

189.099.973,00

271.664.903,00

97

- - Обврски спрема добавувачи

121.719.688,00

218.138.222,00

99

- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на
надомести на плати

5.987,00

5.001,00

100

- - Обврски кон вработените

258.574,00

695.698,00

101

- - Тековни даночни обврски

50.830.092,00

38.299.464,00

106

- - Обврски по основ на учество во резултатот

16.250.054,00

14.490.940,00

108

- - Останати краткорочни обврски

35.578,00

35.578,00

109

- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И
ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)

4.524.752,00

6.846.660,00

111

- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И
ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)

2.176.692.635,00

2.276.744.690,00

112

- - В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА

28.289.965,00

27.358.962,00

Биланс на успех
Ознака за
АОП

Опис

Нето за тековна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка на
вредноста за
тековна
година

Претходна
година

201

- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)

1.896.659.127,00

1.827.531.528,00

202

- - Приходи од продажба

1.842.505.495,00

1.773.106.291,00

203

- - Останати приходи

47.379.511,00

49.493.141,00

204

- - Залихи на готови производи и недовршено
производство на почетокот на годината

59.137.497,00

36.869.602,00

205

- - Залихи на готови производи и недовршено
производство на крајот на годината

65.961.062,00

59.137.497,00

206

- - Капитализирано сопственo производство и услуги

6.774.121,00

4.932.096,00

207

- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)

1.808.993.383,00

1.690.897.020,00

208

- - Трошоци за суровини и други материјали

752.333.325,00

735.947.977,00

209

- - Набавна вредност на продадените стоки

358.197.245,00

320.509.144,00

210

- - Набавна вредност на продадените материјали,
резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и
автогуми

839.597,00

3.093.872,00

211

- - Услуги со карактер на материјални трошоци

289.395.096,00

268.639.892,00

212

- - Останати трошоци од работењето

213

- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)

214

- - Плати и надоместоци на плата (нето)

215

- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на
плата

216
217
218

- - Амортизација на материјалните и нематеријалните
средства

219

- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на
нетековни средства

575.416,00

220

- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на
тековните средства

1.644.114,00

51.802.174,00

61.844.270,00

155.744.980,00

145.608.261,00

92.388.312,00

87.670.387,00

7.772.150,00

7.259.455,00

- - Придонеси од задолжително социјално осигурување

37.046.866,00

35.256.886,00

- - Останати трошоци за вработените

18.537.652,00

15.421.533,00

191.009.272,00

148.987.607,00
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222

- - Останати расходи од работењето

223

- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ
(224+229+230+231+232+233)

229

- - Приходи од вложувања во неповрзани друштва

230

- - Приходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва

231

7.452.164,00
26.529.152,00

32.315.344,00

649.700,00
21.878.813,00

29.927.185,00

- - Приходи по основ на курсни разлики од работење
со неповрзани друштва

4.000.639,00

2.388.159,00

234

- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ
(235+239+240+241+242+243)

3.607.112,00

2.929.110,00

239

- - Расходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва

238,00

14.152,00

240

- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со
неповрзани друштва

3.606.874,00

2.914.958,00

246

- - Добивка од редовното работење (201+223+244)(204-205+207+234+245)

117.411.349,00

188.288.637,00

250

- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)

117.411.349,00

188.288.637,00

252

- - Данок на добивка

9.561.783,00

9.694.739,00

255

- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250252+253-254)

107.849.566,00

178.593.898,00

257

- - Просечен број на вработени врз основа на часови
на работа во пресметковниот период (во апсолутен
износ)

250,00

255,00

258

- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)

12,00

12,00

259

- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД

107.849.566,00

178.593.898,00

260

- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на
матичното друштво

107.849.566,00

178.593.898,00

264

- - ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

2.703,00

4.474,00

265

- - Вкупна основна заработувачка по акција

2.703,00

4.474,00

269

- - Добивка за годината

107.849.566,00

178.593.898,00

288

- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286)
или (286-270)

107.849.566,00

178.593.898,00

289

- - Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите
на акции на матичното друштво

107.849.566,00

178.593.898,00

Државна евиденција
Ознака за АОП

Опис

Нето за тековна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
вредноста за
тековна година

Претходна
година

625

- - Земјишта

26.010.700,00

26.010.700,00

631

- - Набавна вредност на градежни објекти од
високоградба кои се користат за вршење на
дејност

392.952.124,00

356.463.108,00

633

- - Акумулирана амортизација на градежни
објекти од високоградба кои се користат за
вршење на дејност

246.746.285,00

242.199.300,00

634

- - Сегашна вредност на градежни објекти од
високоградба кои се користат за вршење на
дејност (< или = АОП 012 од БС)

146.205.839,00

114.271.808,00

643

- - Набавна вредност на компјутерска опрема

24.850.798,00

23.487.248,00

645

- - Акумулирана амортизација на компјутерска
опрема

21.782.066,00

19.763.222,00

646

- - Сегашна вредност на компјутерска опрема
(< или = АОП 012 од БС)

3.068.732,00

3.724.026,00

663

- - Краткорочни заеми и кредити дадени на
физички лица, трговци-поединци, занаетчии,
земјоделци, самостојни вршители на дејност и
непрофитни организации во земјата (< или =
АОП 052 од БС)

678

- - Основна главнина (сопственички капитал)
во акции поседувани од други трговски
друштва во приватна и државна сопственост и
јавни претпријатија регистрирани во земјата(<
од АОП 065 од БС)

679

- - Основна главнина (сопственички капитал)
во акции поседувани од физички лица,
трговци-поединци, занаетчии, земјоделци,
самостојни вршители на дејност и непрофитни

130.000,00

56.748.285,00

57.383.231,00

248.514.142,00

247.879.196,00
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организации регистрирани во земјата(< од
АОП 065 од БС)
690

- - Приходи од продажба на стоки(< или = АОП
202 од БУ)

691

- - Приходи од продажба на услуги (< или =
АОП 202 од БУ)

692

457.425.456,00

407.141.972,00

11.525.466,00

8.924.773,00

- - Приходи од продажба на производи, стоки и
услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од
БУ)

1.809.874.284,00

1.739.091.961,00

693

- - Приходи од продажба на производи, стоки и
услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од
БУ)

24.033.799,00

23.953.562,00

694

- - Приходи од продажба на производи, стоки и
услуги во земјите членки на ЕУ (< или = АОП
202 од БУ)

15.596.013,00

17.055.526,00

696

- - Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од
БУ)

232.703,00

254.776,00

699

- - Добивки од продажба на нематеријални и
материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)

15.061.025,00

8.510.121,00

702

- - Добивки од продажба на материјали (< или
= АОП 203 од БУ)

8.364.709,00

9.805.992,00

703

- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од
БУ)

201.156,00

925.032,00

704

- - Наплатени отпишани побарувања и приходи
од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)

416.237,00

710

- - Останати приходи од работењето (< или =
АОП 203 од БУ)

715

- - Приходи од дивиденди

717

- - Трошоци за суровини и материјали (< или =
АОП 208 од БУ)

608.057.311,00

735.947.977,00

718

- - Огрев, гориво и мазивa(< или = АОП 208 од
БУ)

34.329.722,00

57.581.128,00

719

- - Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од
БУ)

6.989.464,00

7.332.745,00

720

- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208
од БУ)

694.268,00

1.072.737,00

721

- - Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од
БУ)

52.399.514,00

46.115.476,00

722

- - Униформи-заштитна облека и обувки

1.749.633,00

1.853.155,00

723

- - Материјал за чистење и одржување (< или
= АОП 208 од БУ)

513.950,00

682.878,00

724

- - Вода (< или = АОП 208 од БУ)

324.074,00

454.403,00

725

- - Потрошена електрична енергија (< или =
АОП 208 од БУ)

24.077.827,00

19.920.328,00

726

- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП
208 од БУ)

8.615.707,00

29.072.174,00

727

- - Потрошени резервни делови и материјали
за одржување (< или = АОП 208 од БУ)

15.396.494,00

10.562.924,00

728

- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и
автогуми (во производство) (< или = АОП 208
од БУ)

54.250.476,00

47.500.291,00

729

- - Транспортни услуги во земјата (< или =
АОП 211 од БУ)

67.780.654,00

51.036.466,00

731

- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од
БУ)

2.342.691,00

2.290.835,00

735

- - Наемнини за деловни простории во земјата
(< или = АОП 211 од БУ)

17.012.101,00

14.480.800,00

738

- - Трошоци за истражување (< или = АОП 211
од БУ)

1.118.168,00

741

- - Надоместоци за отпремнина при
заминување во пензија (< или = АОП 217 од
БУ)

742

- - Еднократен надоместок во вид на
испратнина заради трајно работно ангажирање
под услови утврдени со закон (< или = АОП
217 од БУ)

744

- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217
од БУ)

2.508.525,00

11.603.215,00

649.700,00

332.672,00

272.160,00

73.336,00

2.722.428,00
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745

- - Помошти (< или = АОП 217 од БУ)

747

- - Дневници за службени патувања, ноќевања
и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)

5.577.368,00

4.835.044,00

748

- - Дневници за службени патувања (< или =
АОП 217 од БУ)

2.362.686,00

2.029.236,00

749

- - Надомести на трошоците на вработените и
подароци (< или = АОП 217 од БУ)

8.238.185,00

8.047.647,00

753

- - Трошоци за организирана исхрана во текот
на работа (< или = АОП 217 од БУ)

6.989.464,00

7.332.745,00

756

- - Надомести за повремени и привремени
работи (< или = АОП 217 од БУ)

6.484.774,00

4.538.580,00

757

- - Трошоци за надомест и други примања на
надворешни членови на управен и надзорен
одбор, одбор на директори и управители

14.391.107,00

758

- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212
од БУ)

5.208.790,00

2.397.626,00

759

- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)

9.656.863,00

13.508.236,00

760

- - Премии за осигурување на имот (< или =
АОП 212 од БУ)

1.827.677,00

1.871.048,00

761

- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП
212 од БУ)

1.617.790,00

2.018.132,00

762

- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или
= АОП 212 од БУ)

416.157,00

421.595,00

763

- - Придонеси кои не зависат од резултатот (<
или = АОП 212 од БУ)

764

- - Членарини на здруженијата во земјата и
странство (< или = АОП 212 од БУ)

765

- - Останати трошоци на работењето (< или =
АОП 212 од БУ)

766

- - Казни, пенали надоместоци за штети и
друго (< или = АОП 222 од БУ)

769

- - Исплатени дивиденди

770

- - Реинвестирана добивка

771

- - Просечен број на вработени врз основа на
состојбата на крајот на месецот

2.504.344,00

39.739,00
115.627,00

106.380,00

17.915.962,00

61.844.270,00

132.233,00
110.333.128,00

15.326.993,00

55.579.115,00

139.117.311,00

250,00

255,00

Структура на приходи по дејности
Ознака за АОП
2084

Опис

- 11.05 - Производство на пиво

Нето за тековна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
вредноста за
тековна година

Претходна
година

1.923.188.279,00

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.
Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на
Централниот Регистар.

АЖУРИРАЈ ПОТПИШИ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија
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ДО
МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ

Комерцијална банка АД Скопје 300020000015846
Стопанска банка АД Скопје 200000780349181
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје 250029000390908
ЕДБ: МК4021991109104
Поштенски фах 268
ул. „Цане Кузманоски“ бр. 1
7500 Прилеп, Р. Македонија

Прилеп, 14.03.2019г.

ПРЕДМЕТ: Образложение кон постигнатите резултати од работењето во 2018 год.
искажани во Финансиските извештаи за 2018 год.

Прилепска Пиварница АД – Прилеп, согласно обврската од гл.VI од
Правилата за котација, преку СЕИ-НЕТ, ги објави Финансиските извештаи (Биланс на
состојба, Биланс на успех, Извештај за паричните текови и Извештај за промените во
капиталот) за 2018 год. Во финансиските извештаи веродостојно се искажани
деловните промени во работењето на друштвото и постигнатите резултати од
работењето за што го објавуваме следното:

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
кон постигнатите резултати за период 01.01. до 31.12.2018 год.

Прилепска Пиварница АД – Прилеп во работењето за период 01.01. до 31.12.2018 год.
оствари позитивен финансиски резултат искажан во неревидиран Биланс на успех.
а) Сметководствени политики и методи на вреднување
Во 2018 год. во Прилепска Пиварница АД Прилеп во целост се спроведувани
сметководствените политики и методите на вреднување кои се применувани и во
2017 год. при што не се евидентирани промени во сметководствените политики и
проценки, ниту во методите на вреднување на позициите во финансиските извештаи.
б) Остварени вкупни приходи
Во 2018 год. остварен е вкупен приход во износ од 1.923.188.279 ден. кој во споредба
со остварениот вкупен приход во 2017 год. бележи пораст од 3,41%. Во структурата
на приходите најголемо учество има приходот од продажба на производи и стоки од
95,8%, а останатите приходи кои учествуваат со 4,2% се остварени по основ на
приходи од употреба на сопствени производи, останати деловни приходи и
финансиски приходи.

www.prilepskapivarnica.com.mk
Телефони: (048) 421-450, 421-451, факс: (048) 426-551

e-mail: pripiv@mt.net.mk

в) Остварени вкупни расходи
Остварените вкупни расходи во 2018 год. изнесуваат 1.805.776.930 ден. и во
споредба со остварените вкупни расходи во 2017 год. бележат пораст од 8,03%. Во
порастот на расходите поодделно најмногу учествува амортизацијата со зголемување
од 28,20% ( се должи на ставањето во употреба и пресметување на амортизација во
2018 год. на значителна по вредност нова инвестиција во градежни објекти и
постројки/опрема за производство на производи), расходот за потрошена енергија и
материјали за енергија со зголемување од 20,11% и расходот по основ на отпис на
нова амбалажа со пораст од 13,92%
г) Исплатени дивиденди
Во 2018 год., врз основа на одлуките на Акционерското собрание на друштвото,
добивката по оданочување остварена по Годишната сметка за 2017 год. е распредела
и на дел за дивиденди на акционерите во износ од 123.014.783 ден. од кои до крајот
на 2018 год. се исплатени бруто дивиденди во вкупен износ од 121.197.659 ден. што
изнесува 98,5% од наведената распределена дивиденда за исплата на акционерите.
д) Инвестиции ( вложувања во недвижности, постројки,опрема)
Во текот на 2018 год., како и во повеќе изминати години, Прилепска Пиварница АД
Прилеп го продолжи позитивниот инвестициски циклус со значителни вложувања во
недвижности, постројки и опрема и ставање во употреба со вкупна набавна вредност
од 459.575.374 ден.
ѓ) Обврски – кредитна задолженост
Прилепска Пиварница АД Прилеп во текот на 2018 год., како и во изминатите години,
финансирањето на редовните и инвестициските активности ги покрива од сопствени
извори ( од тековни парични средства и од претходно заштедени парични средства)
поради што во финансиските извештаи не е искажана никаква кредитна задолженост.
е) Планови – исполнувања/очекувања
Прилепска Пиварница АД Прилеп планот за работење и постигнувањето на
финансиските резултати за 2018 год. ги оствари на задоволително ниво, што е видно
од објавените финансиски извештаи, а при тоа го задржа бројот на вработени во
друштвото на постоечкото ниво.
За 2019 год. донесен е план за работење во реални и остварливи рамки и поставени
се цели за остварување на позитивни финансиски резултати во корелација и со
работењето и со условите за работење на ниво како во 2017 год. и 2018 год.

Прилеп,
14.03.2019 год.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП
Финансиски сектор

www.prilepskapivarnica.com.mk
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ПРЕДЛОГ
Врз основа на член 384 став 2 точка 2 од ЗТД и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на
друштвото, одржано на 29.05.2019 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА ОСТВАРЕНА ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2018 ГОДИНА

I
Нето добивката остварена по Годишната сметка за 2018 година во износ од 107.849.566,oo
денари во целост се распоредува за инвестиции (реинвестирана добивка).
II
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

_____________________________

ПРЕДЛОГ
Врз основа на член 384 став 2 точка 3 и член 384 став 5 од ЗТД и член 25 од Статутот
на друштвото, Собранието на акционери на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп,
одржано на 29.05.2019 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО НА
ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д.
ПРИЛЕП ВО 2018 ГОДИНА

I
СЕ ОДОБРУВА, работата на членовите на Управниот одбор на
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, во 2018 година
- Кирил Самарџиоски – Претседател на Управен одбор
- Сашко Самарџиоски – член, Генерален директор
- Панде Самарџиоска – член, Заменик на Генерален директор
- Благоја Спиркоски - член
- Здравко Јорданоски – член
- Сашко Блажевски - член
- Димитар Тодороски - член

II
Одобрувањето на работата на членовите на Управниот одбор на
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп во 2018 година се изврши со поединечно
гласање за секој член, и врз основа на расправата по усвоената Годишна
сметка за работењето за 2018 година, Извештаите кон годишната сметка и
Годишниот извештај за работата на друштвото во 2018 година.

III
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

__________________________

ПРЕДЛОГ
Врз основа на член 384 став 2 точка 3 и 384 став 5 од ЗТД и член 25 од Статутот на
друштвото, Собранието на друштвото, одржано на 29.05.2019 година, ја донесе
следната:

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО НА
ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д.
ПРИЛЕП ВО 2018 ГОДИНА

I
СЕ ОДОБРУВА, работата на членовите на Надзорниот одбор на
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, во 2018 година
- Александар Чатлески – Претседател на Надзорен одбор
- Методија Самарџиоски - член
- Александар Димитријески - член

II
Одобрувањето на работата на членовите на Надзорниот одбор на
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп во 2018 година се врши врз основа на
усвоената Годишна сметка за работењето за 2018 година, Извештаите кон
годишната сметка и Годишниот извештај за работата на друштвото во 2018
година.

III
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

__________________________

ПРЕДЛОГ
Врз основа на член 344, 345, 378, 383 од Законот за трговските друштва, како и
Статутот на Прилепска пиварница АД Прилеп, Собранието на акционери на Прилепска
пиварница А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 29.05.2019 година, донесе:

О Д Л У К А
за констатирање на престанок на мандат и избор на членови на надзорен одбор во
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

I
На членовите на Надзорен одбор на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп во состав:
Александар Чатлески, независен член и Претседател на Надзорен одбор,
Методија Самарџиоски, член на Надзорен одбор,
Александар Димитријески, член на Надзорен одбор
на ден 17.07.2019 година им престанува мандатот поради истек на времето за
коешто се избрани.

II
За членови во Надзорен одбор во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп се избираат:
Александар Чатлески, член на Надзорен одбор,
Методија Самарџиоски, член на Надзорен одбор,
Александар Димитријески, член на Надзорен одбор

II
За независен член на Надзорниот одбор на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
се избира Александар Димитријески.

III
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изнесува 6 (шест) години
сметано од 18.07.2019 година.

III
Одлуката влегува во сила со денот на донесување и истата да биде запишана
во Централниот регистар на РМ.
За запишување на Одлуката се овластува лицето Александар Матески,
Оперативен менаџер на општ и правен сектор.

Претседавач на Собрание на акционери
_________________________

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР
ВО ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д. ПРИЛЕП

АЛЕКСАНДАР ЧАТЛЕСКИ
Роден на 04.09.1973 година, Дипломиран економист – насока економија на
претпријатија. Вработен во Прилепска пиварница АД – Прилеп од 05.08.2003
година. Работи на работно место Бренд менаџер. Не бил претходно член на
Управен одбор. Не е сопственик на акции ниту има било какви обврски кон
друштвото. Избран е за член на Надзорен одбор со одлука на Собрание на
акционери на 17.07.2013 година.

АЛЕКСАНДАР ДИМИТРИЈЕСКИ
Роден на 16.08.1980 година. Дипломиран Инженер технолог од прехранбена
технологија. Вработен во Прилепска пиварница АД – Прилеп од 03.09.2008
година. Целото работно искуство го стекнал во Прилепска пиварница АД
Прилеп а моментално извршува работни задачи на работно место Оперативен
менаџер на точилница и организација на работа. Претходно бил член на
Управен одбор на Прилепска пиварница АД Прилеп. Избран е за член на
Надзорен одбор со одлука на Собрание на акционери на 17.07.2013 година. Не
е сопственик на акции од Прилепска пиварница А.Д. Прилеп. Нема никакви
обврски кон друштвото. Кандидатот се предлага за независен член на
Надзорниот одбор.

МЕТОДИЈА САМАРЏИОСКИ
Роден на 22.09.1969 година. Дипломирал на Технолошко металуршки факултет
во Скопје. Вработен во Прилепска пиварница АД – Прилеп од 20.07.2000
година. Работно искуство го стекнал во Прилепска пиварница АД – Прилеп во
сектор „Обработка на пиво“. Денес работи на работно место Оперативен
менаџер во обработка на пиво. Избран е за член на Надзорен одбор со одлука
на Собрание на акционери на 17.07.2013 година. Не е сопственик на акции ниту
има било какви обврски кон друштвото.

Врз основа на член 479 став 3 од ЗТД и член 26 од Статутот на друштвото,
Собранието на акционери на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, одржано на
29.05.2019 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА

I
СЕ ВРШИ ИЗБОР на ТП Ревизија Витанова Струмица за овластен ревизор
на Годишната сметка и на финасиските извештаи за 2019 година на Прилепска
пиварница АД – Прилеп.
СЕ ОВЛАСТУВА Генералниот директор да склучи договор со Друштвото за
ревизија во кој ќе бидат регулирани правата, обврските и одговорностите помеѓу
корисникот и давателот на услугите.

II
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери
__________________________

