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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 
ДЕКЕМВРИ 2020 

 
Bele{ka 1: Op{ti informacii  6111351 
 

Naziv na dru{tvoto          JUNP GALI^ICA 

Forma na trgovsko dru{tvo Javna Ustanova 

Broj na registarska vlo{ka  

Sedi{te Gali~ica bb Ohrid 

Promeni vo registarskata vlo{k  

Pozna~ajni dejnosti koi gi izvr{uva 91.04 Dejnosti na botani~ki gradini 

Identifikacija na povrzani subjekti  

Broj na vraboteni prema stepen na obrazovanie 17 

Sopstveni~ka struktura Vlada na RM 

Ovlasteni lica Aleksandar Miqovski 

  

1.1Дејност 

Согласно член 136 став 1 од Законот за заштита на природата, заради вршење на работите на 

управување и заштита на Националниот парк Галичица, Владата на Република Северна Македонија 

основа јавна установа – Национален парк. Согласно Одлуката на Владата на Република Северна 

Македонија за основање на ЈУНПГ, основната дејност на установата е управување и заштита на 

природата, биолошката и пределската разновидност и природното наследство преку:   

1.          заштита на природните живеалишта од национално и меѓународно значење за културни, научни, 

воспитно-образовни и туристичко-рекреативни цели; 

2.              воспоставување стабилност на еколошките процеси и биолошката и пределската разновидност 

преку трајно зачувување на репрезентативните физичко-географски региони, биоценози, генетски 

ресурси и видови во автентична состојба; 

3.                создавање услови за развој на туризмот во согласност со принципот на одржлив развој; 

4.          остварување на културни, научни, образовни и рекреативни цели, кои во исто време ја 

одржуваат природната состојба на националниот парк; 

5.          одржливо користење на природно богатство во интерес на сегашниот и идниот развој, без 

значително оштетување на деловите на природата и со што помали нарушувања на природната 

рамнотежа; 

6.             создавање услови и преземање мерки за заштита на националниот парк со цел зачувување и 

рационално управување со одредени компоненти на биолошката и пределската разновидност како и 

одржливо и рационално користење на природното богатство; 

7.          проучување, истражување и со научни методи обработување на прашањата од интерес за 

заштитата на националниот парк; 

8.        водење евиденција и документација за природните и другите вредности и убавини во 

националниот парк (положба, степен на загрозеност, мерки за заштита); 

 донесување и спроведување стратегии, програми, планови за управување, услови и мерки за заштита на 

националниот парк,  

9.               превземање мерки за заштита на утврдените зони во Националниот парк; 

10. обезбедување поттик и поддршка на заштитата на националниот парк преку подигање на 

јавната свест, а посебно во воспитно образовниот процес; 

11. утврдување на компонентите на биолошката и пределската разновидност и нивната 

загрозеност; 

12. воспоставување режим на заштита на националниот парк; 
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13. спречување на штетните активности на физички и правни лица и нарушувања во 

националниот парк како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, односно 

обезбедување максимално поволни услови за заштита и развој на природата; 

14. поттикнување на научно истражувачката работа во областа на заштитата на националниот 

парк; 

15. издавање научни и стручни публикации, водичи, дијапозитиви, разгледници и друг 

информативен и пропаганден материјал за националниот парк; 

16. потикнување и развивање на интерес и однос кон чувањето на националниот парк преку 

организирање изложби, прикажување на филмови, предавања и други форми;  

17. производство, откуп и продажба на лековити и ароматични растенија, плодови и семиња; 

18. изградба на инфраструктура и уредување на извори, чешми, излетнички локалитети и 

простори за рекреација и друго; 

19. вршење заштита, одгледување и отстрел на диви видови животни, како и заштита и 

собирање на диви видови растенија и габи и други шумски плодови; 

20. заштита, одгледување и традиционален риболов на рибниот фонд; и 

21. вршење и други работи кои придонесуваат за заштита и унапредување на националниот 

парк. 

1.2 Организациона поставеност 

Организационата структура на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид се поставува 

сообразно со природата на дејноста заради која е основана и која ја врши, а со цел да се оствари 

ефикасно раководење и организирање на работењето и остварување на јавниот интерес на 

управувањето. 

Основни организациски единици во кои е организирана установата се одделенијата: 

1.  Одделение за правни, економски и општи работи; 

2.  Одделение за заштита на природата; 

3.  Одделение за одржливо користење на природните ресурси; и 

4. Одделение за алтернативни активности и еколошка едукација. 

1.3 Органи на управување 

Согласно член 137, став 2 од ЗЗП, органи на ЈУНПГ се: управен одбор, раководен орган - директор, 

стручен колегијален орган и одбор за контрола на материјално-финансиско работење.  

Согласно член 138 од ЗЗП, управниот одбор на ЈУНПГ го сочинуваат пет члена, двајца претставници на 

МЖСПП, претставник на општините Охрид и Ресен и двајца претставници на стручниот орган. 

Членовите на управниот одбор ги именува и разрешува Владата на Република Северна Македонија. 

Функцијата член на управниот одбор на ЈУНПГ или работоводен орган е неспоива со вршење на друга 

јавна функција. Согласно член 139 од ЗЗП, Управниот одбор на ЈУНПГ ги врши следниве работи:  

1. донесува статут на ЈУНПГ;  

2. донесува план за управување со Паркот, други акти на установата и го следи нивното извршување;  

3. од редот на своите членови избира претседател;  

4. предлага на Владата на Република Македонија разрешување на директорот;  

5. го утврдува финансискиот план и донесува завршна сметка и  

6. врши и други работи утврдени со закон, актот за основање и со статутот на ЈУНПГ.  

Согласно член 140 од ЗЗП, со ЈУНПГ раководи работоводен орган – директор. Директорот го 

организира и раководи процесот на трудот и го води работењето на установата, донесува одлуки, ја 

претставува и застапува јавната установата пред трети лица и е одговорен за законитоста на работата на 

установата. Директорот го именува Владата на Република Северна Македонија по пат на јавен конкурс. 
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Согласно член 142 од ЗЗП, заради вршење на контролата на материјално-финансиското работење на 

установата, се формира Одбор за контрола на материјално финансиското работење составен од 

претседател и три члена. Претседателот и членовите на одборот ги именува и разрешува Владата на 

Република Северна Македонија.  

Согласно член 143 од ЗЗП, ЈУНПГ има стручен колегијален орган во чија надлежност се следниве 

работи:   

7. одговорен е за стручната работа на ЈУНПГ;  

8. одлучува за стручните прашања во рамките на овластувањата утврдени со закон, статутот и другите 

акти на ЈУНПГ;  

9. утврдува стручни основи за програмата за работа и нејзиниот развој;  

10. му дава мислење и предлози на работоводниот орган во поглед на организацијата на 

работата и условите за работа и развој на дејноста;  

11. предлага претставници во органот на управување на ЈУНПГ според принципите на 

стручност и компетентност;  

12. организира и обезбедува спроведување на програми за обука на чуварската служба за 

справување со пожари и други природни катастрофи и  

13. врши други работи утврдени со закон и статутот на ЈУНПГ.  

Белешка 2: Основа за подготовка и презентирање на годишна сметка 

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско 

известување кои се применуваат во Република Северна Македонија согласно Законот за трговски 

друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/2004 и 84/2005) и Законот за заштита на природата 

(„Службен весник на РСМ“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 

146/15, 39/16, 63/16). 

Годишната сметка е поединечна. 

Валута на презентација: македонски денар (МКД). 

Белешка 3: Значајни сметководствени политики 

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при 

подготовката на годишната сметка на Друштвото на 31 Декември 2020 година. Овие сметководствени 

политики се применувани од страна на Друштвото конзистентно, освен ако не е поинаку наведено.  

3.1. Недвижности, постројки и опрема 

3.1.1. Вреднување 

Недвижностете, постројките и опремата се евидентирани според набавната вредност. Набавната 

вредност претставува фактурна вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати 

до нивното стапување во употреба. По почетното вреднување, недвижностите, постројките и опремата 

се вреднуваат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба 

поради обезбедување. 

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства, се елиминираат од Билансот на состојба 

заедно со исправката на вредност. Добивката или загубата што произлегува од таквото оттуѓување се 

прикажува во Билансот на успех. 
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Нематеријално средство е немонетарно средство без физичка содржина, а кое може да се идентификува. 

Друштвото го евидентира едно средство како нематеријално само во случај кога: 

14. е веројатно дека идна економска корист која му се припишува на средството ќе претставува 

прилив; 

15. трошокот или вредноста на средството може да се измери веродостојно  

16. не резултира од интерно генерирани трошоци направени за развој на нематеријалното 

средство. 

Друштвото го прикажува нематеријалното средство на почетокот според набавната вредност, а го мери 

нематеријалното средство според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и било 

кои други акумулирани загуби поради обезвреднување. 

Амортизацијата започнува кога нематеријалното средство се става во употреба, т.е. кога се наоѓа на 

локацијата и во услови неопходни за истото да биде оперативно способно на начин предвиден од 

раководството.  

Амортизацијата престанува да се пресметува кога средството се отпишува.Износ кој подлежи на 

амортизација (основица за амортизација) претставува набавната вредност на нематеријалното средство, 

или друг износ кој е замена за набавната вредност (во финансиските извештаи), намалена за остатокот 

на неговата вредност. 

3.1.2. Последователни издатоци 

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите, постројките и опремата се евидентираат 

одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе 

претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како расходи во Билансот на 

успех (Извештај за добивка или загуба), во моментот на настанување. 

3.1.3. Амортизација 

Амортизацијата на основните средства се пресметува според пропорционален метод (метод на еднакви 

годишни износи во проценетиот век на употреба согласно годишни амортизациони стапки) по стапки не 

пониски од законски пропишаните, кои се одредени така што набавната вредност на основните средства 

да се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните 

средства. Амортизацијата не се пресметува на земјиштето, шумите и инвестициите во тек. 

Проценетиот корисен век на недвижностире и опремата и стапките на амортизација се следни: 

Опис Корисен век Стапка 

Градежните објекти 40 години 2,50% 

Опрема Од 5 до 20 години Од 20% до 5% 

Компјутери 4 години 25,00% 

Мебел 5 години 20,00% 

Моторни возила 4 години 25,00% 

Основно стадо 5 години 20,00% 

Долгорочни нематеријални средства 5 години 20,00% 

Останати неспомнати долгорочни 

средства 

10 години 10,00% 
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Трошоците за редовното одржување и поправки се евидентираат на товар на трошоците за одржување и 

заштита во моментот на нивно настанување. 

Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува корисниот век на 

употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување. 

3.2. Залихи 

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната 

вредност на залихите се состои од набавната цена, увозната царина, неповратни даноци, трошоци за 

превоз и други трошоци кои настанале во врска со набавката. 

Нето реализационата вредност претставува проценета продажна вредност во редовниот тек на 

работењето намалена за трошоците за продажба. 

Залихите на трговски стоки се водат по продажни цени на мало. 

3.3. Побарувања од купувачи и други побарувања 

Побарувањата од купувачите и други побарувања се искажуваат според нивната фактурна/номинална 

вредност, намалена за исправката на вредност.  

Исправката на вредност на побарувањата од купувачите, се прави кога постојат показатели дека 

побарувањата не можат да се наплатат.  

За побарувањата до три години не е вршена исправка на вредноста. 

3.4. Пари и парични еквиваленти 

Пари и паричните еквиваленти вклучуваат пари на сметки во банки, благајна и благајна за вредносни 

ваучери за гориво. Вреднувањето на вредносните ваучери за гориво се врши според нивната номинална 

вредност.  

3.5. Обврски кон добавувачите 

Обврските кон добавувачите првично се признаваат врз основа на износот искажан во фактурата. 

Обврските  се однесуваат за добавувачите во земјата, обврски за даноци и придонеси на плата и 

надоместоци на плата, обврски кон вработени, тековни даночни обврски и останати краткорочни 

обврски. 

3.6. Главнина и резерви 

Главнината и резервите е остаток од вредноста на средствата по одземање на обврските. Запишаниот 

капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во Трговскиот регистар при основањето, 

односно промена на уписот на вредноста на основната главнина. 

Резервите се искажуваат по номинална вредност и тоа посебно:законските резерви, статутарните 

резерви и други резерви. 

Задржаната добивка ги вклучува сите тековни и претходни задржани добивки. 

3.7. Користи за вработените 
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Друштвото во нормалниот тек на работењето, во име на вработените, врши уплати за придонеси за 

пензиско, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход, кои се пресметуваат на 

бруто платата и во согласност со законската рерулатива. Друштвото овие средства ги уплаќа во 

државните фондови - здравствен и пензиски, според законските стапки кои се во сила во текот на 

годината. Трошокот за овие плаќања се признава во Билансот на успех во истиот период кога и 

трошокот за соодветната плата. Не постојат други пензиски шеми или постпензиски планови за 

бенефиции па соодветно на тоа не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. 

Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на 

двократен износ од просечно исплатената плата во Република Северна Македонија. 

Друштвото врши дополнителни исплати на вработени во согласност со Колективниот Договор, и тоа: 

регрес за годишен одмор (60 % од просечнниот личен доход на национално ниво, според информациите 

од Државниот Завод за стстатистика), новогодишен надомест за вработените (60 % од просечнниот 

личен доход на национално ниво, според информациите од Државниот Завод за стстатистика), теренски 

додаток за теренска работа која надминува 6 часа во текот на денот, но не повеќе од 3000 денари 

кумулативно, работна успешност која се однесува на домаќинско работење, обемот и квалитетот на 

извршување на предвидените работи и работни задачи (најмногу 30% од основната плата) и јубилејни 

награди за вработени,надоместоци во случај на смрт на работник или член на потесното семејство. 

Дневници за службени патувања во земјата се исплаќа во износ од 1200,00 денари за време поминато на 

службен пат над 12 часа односно над 13 до 24 часа според  одлука број 02-10/12 од 10.01.2019 година 

Дневници за службени патувања во странство се исплатуваат согласно Решението за највисоки износи 

на дневниците за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им 

се признаваат во тековни трошоци (“Службен весник на РМ” 19/14), и Уредбата за издатоците за 

службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во 

тековни трошоци (“Службен весник на РСМ” 50/00; 64/01; 110/08; 82/10; 12/12; 5/13; 1/14; 90/14). 

17. 50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во случаи кога 

сместувањето не паѓа на товар на органот на Управата; 

18. 20% од утврдената дневница, ако издатоците за сместувањето и исхраната не паѓаат на товар 

на органот на управата;  

Според Одлука на Управниот Одбор на установата, Друштвото исплаќа финансиски средства за 

професионално усовршување на своите вработени (плаќање на трошоци за магистерски и докторски 

студии).  

Според Одлука на Управниот Одбор на установата, Друштвото исплаќа патни трошоци и месечни 

надоместоци за членовите на Управниот Одбори Одборот за финансиско-материјално работење.  

3.8. Приходи  

3.8.1. Приходи од продажба на производи 

Приходот од продажба на производи се признава кога значителни ризици и користи од сопственоста се 

пренесени на купувачот и не постојат значајни неизвесности за наплатата и можно враќање на 

производите. Приходите од продажба на производи и стоки ја опфаќаат нивната фактурна вредност. 

3.8.2. Приходи од продажба на услуги 

Приходите од извршените услуги се признаваат во Билансот на успех (Извештај за добивка или загуба), 

до степен на завршеност на услугите на крајот на периодот на известување. Степенот на завршеност се 

определува според евиденцијата за извршената работа. Приходите од продажба на услуги ја опфаќаат 
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нивната вредност според Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за наплата во 

заштитени подрачја, како и во согласност со склучените спогодби за вршење дејност во рамките на 

Националниот парк.  

3.8.3. Приходи од донации 

Донациите се евидентираат како приход систематски во текот на употребниот век на средствата. 

Добиените донации се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. 

Приходите од донациите се признаваат во тековните добивки и загуби како останати оперативни 

приходи.Овие приходи во Билансот на успех се признаваат соодветно со нивниот трошок. 

3.9. Приходи и расходи од финансирање 

Приходите и расходите од финансирање ги вклучуваат приходите и расходите од камати, курсни 

разлики и дивиденди. 

Приходите од камати се признаваат во Билансот на успех кога достасуваат за наплата. Каматите, 

курните разлики и другите трошоци се признаваат како расходи во период во кој настануваат. 

3.10. Одложено признавање на приходите  

Во случај на набавка на основно средство преку донација истото се евидентира преку принципот на 

одложено признавање на приходите. Имено, во вакви случаи, Друштвото сукцесивно го евидентира 

приходот и расходот од односното основно средство според принципот на „спротиставување“ којшто 

вклучува истовремено признавање на приходите и расходите кои произлегуваат од една иста 

трансакција.  

Белешка 4: Користени проценки  

Друштвото прави проценки и разумни претпоставки утврдени врз основа на минати искуства како и 

други фактори, доколку не постојат релевантни други информации. 

4.1. Обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата 

Друштвото ги проценува обезвреднувањето на недвижностите, постројките и опремата, кога постои 

причина за обезвреднување, односно кога сегашната вредност значително ја надминува надоместливата 

вредност. Надмостливата вредност се утврдува по пат на пресметка на употребната вредност, при што се 

користи широк спектар на претпоставки и информации кои влијаат на истите. Покрај другото се земаат 

во предвид и идните приходи и расходи, технолошката застареност, дисконтинуитетот на 

производството и услугите и други фактори кои можат да доведат до обезвреднување на недвижностите, 

построките и опремата. 

4.2. Исправка на вредноста на побарувањата 

Исправката на вредноста на побарувањата се врши врз основа на проценката на можноста за наплата 

според минати искуства, кредитна способност на купувачите и очекуваните промени во условите на 

плаќање. 

4.3. Вредносно усогласување на залихите 

Вредноните усогласувања (исправките) кои се евидентираат на товар на останати расходи се прават во 

случаи кога ќе се оцени дека е потребно сметководствената вредност на залихите да се сведе на нивната 

нето вредност. 
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Белешка 5: Промена на сметководствени политики и корекции на грешки  

Сметководствените политики се менуваат доколку се донесат нови или се променат Сметководствените 

Стандарди во Република Северна Македонија. Исто така, промена на сметководствените политики може 

да се направи доколку подобро се презентираат позициите во билансите. За промените на 

сметководствените политики одлучува друштвото. Во тековната година не се направени промени на 

сметководствените политики.  

Белешка 6: Управување со ризик 

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои 

се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е 

изложено и политики за управување со нив се следните: 

6.1. Ризик од курсни разлики 

Друштвото не влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на 

странски пазари при што истото не е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските 

валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој вид на ризик со оглед на фактото дека 

во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој 

вид на ризик. Но, во случај на евидентирање на приходи од донации можно е појавување на ризик од 

курсни разлики, посебно доколку донацијата е направена во некоја понестабилна странска валута.  

6.2. Кредитен ризик 

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да 

ги исполнат своите доспеани обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен 

ризик со оглед на фактот дека има значителен број на купувачи. Друштвото нема изградено посебна 

политика со која би можело да управува со кредитниот ризик или со која би можело да го намали 

кредитниот ризик. 

6.3. Ликвиден ризик 

Друштвото води грижа за тоа да има доволно средства за покривање на своите деловни трошоци (на 

пример за период од 60 дена, вклучувајќи го сервисирањето на финансиските обврски). Друштвото не е 

изложено на ликвиден ризик.  

6.4. Пазарен ризик 

Друштвото прави сензитивни анализи кои ги покажуваат ефектите од хипотетичките промени на 

деловните променливи на пазарниот ризик врз добивката или загубата и капиталот. Целта е друштвото 

да го сведе на минимум нивото на пазарниот ризик во поглед да денарот (со вклучување на т.н валутна 

клаузула), но не се користат други финансиски инструменти. Пазарниот ризик Друштвото го 

контролира со добри политики на менаџментот.  
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Bele{ka 7:   NEMATERIJALNI SREDSTVA 
 

   

NABAVNA VREDNOST patenti gudvil softver 
ostanati 

sred. 
sred.vo 
podgot. vkupno 

Saldo na 01.01.2020   

116006
2 964270  2124332 

Zgolemuvawe vo godinata    60000  60000 

Otu\uvawe       

Saldo na 31.12.2020   
116006

2 1024270  2184332 

        

AKUMULIRANA AMORTIZACIJA       

Na 01.01.2020   71512 650  72162 

Amortiz.za godinata(neto)   221400 99077  320477 

Amortiz.za otu\uvawe       

Na 31.12.2020   292912 99727  392639 

        

NETO VREDNOST       

Na 01.01.2020   
108855

0 963620  2052170 

Na 31.12.2020   867150 924543  1791693 

NABAVNA VREDNOST 

         

      

Saldo na 01.01.2019   53062   53062 

Zgolemuvawe vo godinata   
110700

0 964270  2071270 

Otu\uvawe       

Saldo na 31.12.2019   
116006

2 964270  2124332 

        

AKUMULIRANA AMORTIZACIJA       

Na 01.01.2019   53062   53062 

Amortiz.za godinata(neto)   19100   19100 

Amortiz.za otu\uvawe       

Na 31.12.2019   72162   72162 

       

NETO VREDNOST       

Na 01.01.2019       

Na 31.12.2019   
108790

0 964270  2052170 
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Bele[ka 8:   MATERIJALNI SREDSTVA 

              

NABAVNA VREDNOST zemji{te 
grade`. 
objekti oprema 

investic. 
vo tek vkupno 

Saldo na 01.01.2020 
10981087

2 20533236 
2173276

0 759887 152836755 

Zgolemuvawe vo godinata 1881792 488000 2126900  4496692 

Otu\uvawe   3885630  3885630 

Saldo na 31.12.2020 
11169266

4 21021236 
1997403

0 759887 153447817 

       

AKUMULIRANA AMORTIZACIJA      

Na 01.01.2020  4459545 
1545872

5  19918270 

Amortiz.za godinata(neto)  1022790 1973370 75989 3072149 

Amortiz.za otu\uvawe   3885630  3885630 

Na 31.12.2020  5482335 
1354646

5 75989 19104789 

       

NETO VREDNOST      

Na 01.01.2020 
10981087

2 16073691 6274035 759887 132918485 

Na 31.12.2020 
11169266

4 15538901 6427565 683898 134343028 

NABAVNA VREDNOST 

     

     

Saldo na 01.01.2019 
10791568

8 13681556 
1709315

8 759887 139450289 

Zgolemuvawe vo godinata 1895184 6851680 4639602  13386466 

Otu\uvawe      

Saldo na 31.12.2019 
10981087

2 20533236 
2173276

0 759887 152836755 

       

AKUMULIRANA AMORTIZACIJA      

Na 01.01.2019  4121923 
1406014

6  18182069 

Amortiz.za godinata(neto)  337622 1398579  1736201 

Amortiz.za otu\uvawe      

Na 31.12.2019  4459545 
1545872

5  19918270 

       

NETO VREDNOST      

Na 01.01.2019 
10791568

8 9559633 3033012  120508333 



 

 

 

11 

Na 31.12.2019 
10981087

2 16073691 6274035 759887 132918485 

 
 
 
 
 
 
 
Bele[ka 9:   BIOLO{KI SREDSTVA     

   

NABAVNA VREDNOST 

      

Недоврш. 
земј. П-ди 

Основно 
стадо 

Обртно 
стадо 

Повекегод. 
насади 

Сред.во 
подготовка вкупно  

Saldo na 01.01.2020  3433560    3433560 
Zgolem. kako rezultat na 
nabavki       
Namal.kako rezultat na 
proda`bi       
O`neani zemj.p-vodi prenes.vo 
zalihi       
Promena vo vredn.na 
biol.sredstva       
Tro[oci na amort.na 
biol.sredstva  686712    686712 

Saldo na 31.12.2020  
274684

8    2746848 

Netekovni sredstva       

Tekovni sredstva       

Vkupno biolo[ki sredstva  
274684
8    2746848 

        

Saldo na 01.01.2019       
Zgolem. kako rezultat na 
nabavki  3433560    3433560 
Namal.kako rezultat na 
proda`bi       
O`neani zemj.p-vodi prenes.vo 
zalihi       
Promena vo vredn.na 
biol.sredstva       
Tro[oci na amort.na 
biol.sredstva       

Saldo na 31.12.2019  
343356

0    3433560 

Netekovni sredstva       

Tekovni sredstva       

Vkupno biolo[ki sredstva  
343356
0    3433560 
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Bele[ka 10: DOLGORO^NI FINANSISKI SREDSTVA 

2020 2019   

  Vlo`uvawa vo konvertibilni obvrznici                                                   

  Vkupno 

  Broj na konvertibilni obvrznici 

  Prava koi gi nosat konvertibilnite obvrznici 

 

 

 

 
Bele[ka 11: POBARUVAWA OD KUPUVA^I 

2020 2019   

7855028 7422572 Pobaruvawa od kupuva~i vo zemjata 

  Pobaruvawa od kupuva~i vo stranstvo 

  Zastareni, somnitelni i sporni pobaruvawa 

  Vrednosno usoglasuvawe na pobaruvawata 

7855028 7422572 Vkupno 
 
 
 
Bele[ka 12 : PARI^NI SREDSTVA 

2020 2019   

8432645 15428757 Pari~ni sredstva na denarski smetki 

198097 145137 Pari~ni sredstva na denarska blagajna 

  Devizna smetka 

  Devizna blagajna 

8630742 15573894 Vkupno 
 
 
 
 
Bele[ka 13: OSNOVNA GLAVNINA 

Rodovi na 
akcii      Vo sopstvenost na  Sostojba 

2020 01.01.01 % 
Zgolemu 

vawe 
Namalu 

vawe 31.12.20 % 

 fizi~ki lica       

obi~ni akcii pravni lica     108345832  

 
otkup. 
sopstv.akcii       

prioritetni 
akcii FPIO       

                                       VKUPNO 0 100 0 0 
10834583

2 100 
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201 01.01.01 % zgolemuvawe namaluvawe 31.12.201 % 

  fizi~ki lica       

obi~ni akcii pravni lica       

  
otkup. 
sopstv.akcii       

prioritetni 
akcii FPIO       

                                       VKUPNO 0 100 0 0 0 100 
 
 
Bele[ka 14: DOLGORO^NI OBVRSKI 

Obvrski so rok na dostasuvawe nad 5 godini 2020 2019 

Vid na obvrska: 
Vid na 
obezbeduvawe   

Obvrski sprema povrzani dru[tva 

menica 

  

po osnov na zaemi i krediti   

Obvrski po osnov na krediti hipoteka   

Obvrski po osnov na zaemi zalog   

Ostanati dolgoro~ni obvrski garancija   

VKUPNO   0 0 
 
 
Bele[ka 15 : KRATKORO^NI OBVRSKI SPREMA DOBAVUVA^I 

2020 2019   

186711 1242479 Dobavuva~i vo zemjata 

  Dobavuva~i vo stranstvo 

  Dobavuva~i za nefakturirani stoki 

186711 1242479 Vkupno 
 
 
Bele[ka 16 : KRATKORO^NI OBVRSKI PO ZAEMI I KREDITI 

2020 2019   

  
Kratkoro~ni obvrski po zaemi i krediti sprema 
povrzani dru[tva 

  Kratkoro~ni krediti vo zemjata 

  Kratkoro~ni krediti vo stranstvo 

0 0 Vkupno 
 
 
Bele{ka 17:PRIHODI OD PRODA@BA 

2020 2019   

2015329 10899632 Prihodi od proda`ba vo zemjata 

  Prihodi od proda`ba vo stranstvo 

2015329 10899632 VKUPNO 
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Bele{ka 18:OSTANATI PRIHODI  

2020 2019   

3844786 8933550 Prihodi od naemnini 

  Prihodi od naplateni otpiшani pobaruvawa 

  Prihodi od dr`avni poddrшki 

3844786 8933550 VKUPNO 
 
Bele{ka 19: OSTANATI  RASHODI 

2020 2019   

12000 1610266 Transportni uslugi 

  Troшoci za saemi 

  Naemnina 

65904 396392 Dnevnici za slu`beni patuvawa i patni troшoci 

745222 722202 
Troшoci za organ na upravuvawe,nadzoren odbor i 
za ~lenovi na ostanatite organi 

158950 37080 Troшoci za promocija, propaganda i reklama 

150710 86460 Premii za osiguruvawe 

54509 58388 Bankarski uslugi i tro[oci za platen promet 

  Troшoci za revizija 

  Troшoci za ostanati intelektualni uslugi 

  

Vrednosno usoglasuvawe na kratkoro~ni 
pobaruvawa 

  Zaguba od otu\uvawe na netekovni sredstva 

 17828 Ostanati rashodi 

1187295 2928616 VKUPNO 
 
 
 
Bele[ka 20 : TRANSAKCII SO POVRZANI DRUШTVA 

2020 2019   

  Pobaruvawa po osnov na kupoproda`ni odnosi 

  Obvrski po osnov na kupoproda`ni odnosi 

  Prihodi od proda`ba na gotovi proizvodi 

  Prihodi od proda`ba na stoki 
 
 
 
 
 
 
 
 


