
 

 

 

  

 

  

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура 
Железници на Република Северна Македонија - Скопје 

Финансиски Извештаи за 2019 година 

       и извештај на независниот ревизор 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЈП ЖРСМ Инфраструктура - Скопје 

Финансиски извештаи 
31 декември 2019 година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содржина  
Извештај на независниот ревизор 1-2
Извештај за сеопфатна добивка 3
Извештај за финансиската состојба 4
Извештај за промени на капиталот 5
Извештај за парични текови 6
Белешки кон финансиските извештаи 7
Годишен извештај 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МУР СТИВЕНС ДОО 
Св. Кирил и Методиј, 1000 Скопје 

Република Северна Македонија 
Тел.: +389 (2) 32 14 706 

Е-адреса: moore@moore.mk 
www.moore.mk 

www.moore-global.com 
 

Друштвото е регистрирано во Р.Северна Македонија.  
Погоре е наведено регистрираното седиште на друштвото 

Фирми членки има во главните градови низ целиот свет 

Арх.бр. 0302/78 
Скопје, 29.05.2020 

 
 
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 
ДО 
СОПСТВЕНИКОТ И РАКОВОДСТВОТО НА 
Јавно Претпријатие за железничка инфраструктура 
Македонски Железници - Скопје 
 
Izve{taj za finansiskite izve{tai 
 
Nie izvr{ivme revizija na prilo`enite finansiski izve{tai na Javnoto 
Pretprijatie za `elezni~ka infrastruktura Makedonski @eleznici - Skopje 
(Pretprijatieto), koi {to go vklu~uvaat Izve{tajot za finansiska sostojba zaklu~no 
so 31 dekemvri 2019 godina, kako i Izve{tajot za seopfatna dobivka, Izve{tajot za 
promeni vo glavninata i Izve{tajot za pari~ni tekovi za godinata koja zavr{uva 
toga{ i pregledot na zna~ajnite smetkovodstveni politiki i drugi objasnuva~ki 
bele{ki. 
 
Odgovornost na rakovodstvoto za finansiskite izve{tai 
 
Rakovodstvoto na Pretprijatieto e odgovorno za podgotvuvawe i objektivno 
prezentirawe na ovie finansiski izve{tai vo soglasnost so smetkovodstvenite 
standardi prifateni vo Republika Severna Makedonija, i internata kontrola 
koja{to e relevantna za podgotvuvawe i objektivno prezentirawe na finansiski 
izve{tai koi se oslobodeni od materijalno pogre{no prika`uvawe, bez razlika dali 
e rezultat na izmama ili gre{ka. 
 
Odgovornost na revizorot 
 
Na{a odgovornost e da izrazime mislewe za ovie finansiski izve{tai, vrz osnova na 
na{ata revizija. Nie ja sprovedovme na{ata revizija vo soglasnost so Me|unarodnite 
standardi za revizija prifateni i objaveni vo Slu`ben Vesnik na Republika 
Makedonija (79/2010). Tie standardi baraat da gi po~ituvame eti~kite barawa i da ja 
planirame i izvr{ime revizijata za da dobieme razumno uveruvawe za toa dali 
finansiskite izve{tai se oslobodeni od materijalno pogre{no prika`uvawe.  
 
Revizijata vklu~uva izvr{uvawe na postapki za pribavuvawe na revizorski dokazi za 
iznosite i obelodenuvawata vo finansiskite izve{tai. Izbranite postapki zavisat 
od rasuduvaweto na revizorot, vklu~uvaj}i ja i procenkata na rizicite od 
materijalno pogre{no prika`uvawe na finansiskite izve{tai, bez razlika dali e 
rezultat na izmama ili gre{ka. Koga gi pravi tie procenki na rizikot, revizorot ja 
razgleduva internata kontrola relevantna za podgotvuvaweto i objektivnoto 
prezentirawe na finansiskite izve{tai na Pretprijatieto za da oblikuva 
revizorski postapki koi {to se soodvetni vo okolnostite, no ne za celta na 
izrazuvawe na mislewe za efektivnosta na internata kontrola na Pretprijatieto. 
Revizijata isto taka vklu~uva i ocenka na soodvetnosta na koristenite 
smetkovodstveni politiki i na razumnosta na smetkovodstvenite procenki napraveni 
od strana na menaxmentot, kako i ocenka na sevkupnoto prezentirawe na 
finansiskite izve{tai.  
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува) 
ДО 
СОПСТВЕНИКОТ И РАКОВОДСТВОТО НА 
Јавно Претпријатие за железничка инфраструктура 
Македонски Железници - Скопје 
 
Nie veruvame deka revizorskite dokazi koi {to gi imame pribaveno se dostatni i 
soodvetni za da obezbedat osnova za na{eto revizorsko mislewe. 
 
Mislewe  
 
Spored na{eto mislewe, finansiskite izve{tai ja prezentiraat objektivno, od site 
materijalni aspekti, finansiskata sostojba na Javnoto Pretprijatie za `elezni~ka 
infrastruktura Makedonski @eleznici - Skopje zaklu~no so 31 dekemvri 2019 
godina, kako i negovata finansiska uspe{nost i negovite pari~ni tekovi za godinata 
koja {to zavr{uva toga{ vo soglasnost so Me|unarodnite standardi za finansisko 
izvestuvawe koi se prifateni i objaveni vo Republika Severna Makedonija. 
 
Izve{taj za drugi pravni i regulativni barawa 
 
Menaxmentot na Dru{tvoto e isto taka odgovoren za podgotvuvawe na godi{niot 
izve{taj za rabotata vo soglasnost so ~len 384 od Zakonot za trgovski dru{tva. Na{a 
odgovornost vo soglasnost so Zakonot za revizija e da izvestime dali godi{niot 
izve{taj za rabotata e konzistenten so godi{nata smetka i finansiskite izve{tai za 
godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri 2019 godina. Na{ata rabota vo odnos na 
godi{niot izve{taj za rabotata e izvr{ena vo soglasnost so MSR 720 i e ograni~ena 
na izvestuvawe dali istoriskite finansiski informacii prika`ani vo godi{niot 
izve{taj za rabotata se konzistentni so godi{nata smetka i revidiranite 
finansiski izve{tai. Godi{niot izve{taj za rabotata e konzistenten, od site 
materijalni aspekti, so godi{nata smetka i revidiranite finansiski izve{tai na 
Javnoto Pretprijatie za `elezni~ka infrastruktura Makedonski @eleznici - Skopje 
za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri 2019 godina. 
 
Skopje, 29 maj 2020 godina 
 
 

Овластен ревизор Управител и Овластен ревизор 

Милена Јованова Димоска 

 
 

 

Антонио Велјанов 
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                                 Извештај за финансиска состојба 
 

                                                             2019 год. 2018 год. 
 000 МКД 000 МКД 
СРЕДСТВА   
Нетековни средства   
Недвижности, постројки , опрема и софтвер                                   6                            29,126,751    28,858,157 
Аванси за недвижности, постројки и опрема                                   7 3,396 3,396
Финан. средства расположиви за продажба                                     8 27,783 24,714 
Побарувања по долгорочни кредити               9 791 10,187 
 29,158,721 28,896,454 
Тековни средства   
Залихи               10 362,428 353,001 
Побарувања од купувачи и други побарувања                               11 244,923 180,084 
Пари и парични средства            13 271,108 6,584 
Платени трошоци за идните периоди 13,555 18,795 
 
 

892,014 558,464 

ВКУПНО СРЕДСТВА 30,050,735 29,454,918 
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ          
Капитал и резерви   
Државен капитал 29,720,533 29,720,533 
Акумулирана загуба+тековна загуба (3,096,948) (2,756,329) 
 26,623,585             29,964,204  
Нетековни обврски   
Државна подршка                      14 1,165,967 812,781 
Каматоносни кредити и позајмици            15 1,173,091 707,071 
Останати долгорочни резервирања 44,076 43,407 
 2,383,134 1,563,259 
Тековни обврски   
Тековен дел на долг.кредити                                                           16       836,187 661,782 
Обврски спрема добавувачи и останати обврски                          12 207,829 265,673 
Вкупни тековни обрски 1,044,016 927,455 
Вкупни  обврски 3,427,150 2,490,714 
Вкупно капитал и обврски 30,050,735 29,454,918
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 Извештај за промените на капиталот 
  
     
 Основна Акумулирана  
 главнина загуба Вкупно 
 000МКД 000 МКД 000 МКД 
    
    
01 јануари 2019 година 29,720,533 (2,756,329) 26,964,204 
Намалување  на основната главнина  
Зголемување на основна главнина 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Трансакции со сопствениците - - - 
(Загуба ) за годината - (340,619) (340,619) 
Останата сеопфатна добивка - - - 
31 декември 2019 година                                                        29,720,533 (3,096,948) 26,623 ,585 
    
    
01 јануари 2018 година 29,720,533 (2,380,501) 27,340,032 
Намалување  на основната главнина  
Зголемување на основна главнина 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Трансакции со сопствениците - -  
(Загуба ) за годината - (375,828) (375,828) 
Останата сеопфатна добивка - - - 
31 декември 2018 година 29,720,533 (2,756,329) 26,964,204 
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Извештај за пaричните текови 
 

                 2019         2018

              000 MКД              000  MКД 

(Загуба) пред оданочување (340,618) (375,828) 
Исправки за:   
Aморт.на материјални и нематериј.с/ва 510,222 497,208 
Амортизација на разграничени подршки (50,332) (41,378) 
Приход од реализација на разграничени подршки - (736) 
Расходи (приходи) од камати , и други финансиски приходи (6,297) (10,988) 
Кусоци на залихи - - 
Курсни разлики , нето (210) 5,356 
Трошоци за резервации за користи на вработени и ос. резер. 11,483 13,876 
Приходи од отпис на обврски (2675) - 
Приходи од мин години (862) - 
Загуба од продажба на материјали - - 
Приходи од придобиен материјал (1,473) (357) 
Неотпишана вредност на расходувани материјалni средства 202 6 
Исправка на вредноста на побарувањата 
Набавна вредност на продадени материјали 

24,877 
- 

3,755 
- 

(Загуба) добивка од работење пред промена во оперативниотКапитал                           144,316 
 

                      90,914  

   
Промена во оперативниот капитал:   
Залихи (94,260) (24,997) 
Побарувања од купувачи и останати побарувања (64,839) (31,421) 
АВР .и др. (5067) (4,829) 
Обврски кон добавувачи и останати обврски (57,844) (68,622) 
 (77,693) (38,955) 
   
(Платени) камати 
Платен данок од добивка 
(приливи камати)                                                                                                  

(7,187) 
- 

697 

(8,688) 
- 

721 
 (84,183) (46,922)
Инвестициони активности   
Наплата на дадени позајмици 1,052 881 
Набавка на недвижности,постројки и опрема и нем. средства (779,018) (388,594) 
 (777,966) (387,713) 
Финансиски активности  
Отплати на доспеани обврски за кредити (5,179) (5,184) 
Приливи од државни подршки 
Приливи - еурофима 

425,067 
526 

78,122 
- 

Обврски по земени кредити 639,638 362,049 
 1,060,050 434,987 

 
Нето промени кај паричните средства и еквиваленти 264,524 352 
Парични средства и еквиваленти на почетокот                      6,584               6,232 
Парични средства и еквиваленти на крајот           271,108             6,584
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Белешки кон финансиските извештаи 

1.            Општи податоци 
Јавното Претппијатие за железничка инфраструктура  Железници  на Република Северна Македонија–
Скопје со кратко име ЈП ЖРСМ Инфраструктура –Скопје (Друштвото) со поранешен назив Јавното 
Претппијатие за железничка инфраструктура  Македонски Железници  –Скопје е основано согласно 
’’Одлуката за основање на Јавното Претпријатие Македонски Железници Инфраструктура –Скопје” 
објавена во Службен весник на РМ 58/07 од 11 мај 2007 година. Адресата на регистрираното седиште на 
Друштвото е: ул. Јордан Мијалков бр. 50 б Скопје.   

Основ 

Основната дејност на Друштвото е да го организира и регулира железничкиот сообраќај, обезбедува 
пристап и користење на железничката инфраструктура на сите железнички превозиници, изградба, 
реконструкција, ремонт, одржување и заштита на железничка инфраструктура и други активности што 
се во функција на дејноста. 

Вкупниот број на вработени во Друштвото со состојба на 31 декември 2019 година изнасува 939 лица 

2.        Сметководствени политики 
Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на 
овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен 
доколку не е поинаку наведено. 

2.1      Основа за подготовка  
Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва и Правилник за 
водење сметководство(“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември  2009 година, бр. 164 од 2010 
година и 107 од 2011 година) 

Финансиските извештаи се пoдготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските 
средства расположливи за продажба доколку постојат, кои се мерат по објективна вредност. 
Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и 
објавени во Република Северна Македонија.  

При изготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото се придржуваше кон сметководствените 
политики. 

Овие финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 
2019 и 2018. Тековните и споредните податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во 
илјади денари , освен доколку не е поинаку наведено. 
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2.2      Недвижности, постројки и опрема 
 Недвижности, постројки и опрема се еведентираат по нивна набавна вредност. Набавната вредност ја 
чини фактурната вредност на набавените средства зголемина за сите трошоци настанати до нивното 
ставање во употреба. 

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се 
капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно 
настанување и влегуваат во оперативните трошоци. 

2.3      Нематеријални средства 
Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакети и се прикажуваат според нивната набавна 
вредност намалена за акумулираната депрецијација. 

Трошоците поврзани со одржувањето на софтверот се признаваат како трошоци во моментот на нивно 
настанување. 

2.4      Деприцијација 
Деприцијација на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува 
правопропорционално, со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во нивниот 
проценет корисен век. Изградените средства се амортизираат од моментот на нивното ставање во 
употреба. Деприцијацијата не се пресметува на инвестициите во тек. 

Проценетиот век на употреба на ставките на недвижностите, постројките и опрема и нематеријални 
средства се како што следи: 

Згради и објекти                                                              10-40 години 
Опрема                                                                                   10 години 
Возила                                                                                 4-10 години 
Останата опремa                                                                4-10 години 
Нематеријални средства                                                        4 години 
 

2.4       Вложување во недвижности 
Вложувањата во недвижности се состојат од објекти кои го користи претпријатието за вршење на 
дејноста и објекти што се дадени под оперативен закуп. Вложувањата во недвижности првично се 
признаваат по нивната набавна вредност, вклучувајки ги трансакционите трошоци и последователно се 
амортизираат. 
Последователните трошоци се вклучуваат во евидентираниот износ на средството само во случај кога 
постои веројатност за идна економска корист за Друштвото и кога трошокот може со сигурност да се 
процени. Сите останати трошоци за поправка и одржување се пресметуваат во извештајот за сеопфатна 
добивка за финансиската година во која се направени. 
Амортизација на вложувањата во недвижности се пресметува со примена на праволиниската метода. 
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2.5       Оштетување на средствата 
Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна 
анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за 
можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна 
сметководствената вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите 
се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја 
надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од 
нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на 
средството. 
 
2.6      Пребивање на финансиските инструменти 
Финансиските средствата и обврските се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за 
финансиската состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и 
постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и 
подмират обврските. 
 
2.7      Залихи 
Залихите се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност 
се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната 
вредност се утврдува според методот на просечни цени. 
 
2.8       Финансиски инструменти 
Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според пазарната вредност вклучувајки ги 
директните зависни трошоци на трансакција.  
Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за 
финансиска состојба. 
 
2.9       Побарувања од купувачите, дадени позајмици и останати побарувања 
Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачите за продадени стоки или извршени 
услуги во нормалниот тек на работењето. Побарувањата од купувачите се искажани според нивната 
номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправка 
за обезвреднување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да 
биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се 
настанати побарувањата. 
Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско 
реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека 
побарувањата од купувачи се обезвредени. 
 
Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и 
историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањата повеќе 
не е веројатна.Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправката на вредноста на 
побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на 
успех). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на 
побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишанати побарувања и соодветното 
намалување на исправката се признаваат како приход.   
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2.10       Пари и парични еквиваленти   
Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на трансакциските сметки, благајни и 
останати високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се 
моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во 
вредноста. 
 
2.11       Основна главнина и акумулирана загуба 
а) Основна главнина 
Како резултат на процесот на преструктуирање на македонски железници во текот на 2007 година 
Јавното Претпријатие Македонски Железници престана да постои и беа основани две правни лица како 
правни наследници: МЖ Транспорт АД- Скопје и ЈП МЖ Инфраструктура- Скопје За целите на 
поделбата, Владата на Република Македонија ја верификува Одлуката за поделба на капиталот, 
средствата, правата, обврските и вработените на ЈП Македонски Железници на 8мај 2007 година ( Сл. 
Весник на РМ 58/2007 на 11 мај 2007 година) според која вкупните средства, обврски и вработени беа 
поделени врз основа на функционалната припадност. 
Во текот 2019 година Друштвото немаше промена на  основната главнина и со состојба на 31 декември 
2019 година истата изнесува 29.720.533 илјади денари.Единствен сопственик на Друштвото е Владата на 
Република Северна Македонија. 
б) Акумулирана загуба 
Акумулираната загуба ги вклучува загубите од тековниот и претходните периоди. 
 
2.12       Финансиски обврски    
Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состои од обврските спрема добавувачи и 
останати обврски и позајмици. 
 
Обврски спрема добавувачи 
Oбврските кон добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од 
деловните трансакции. Обврските се евирентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши 
во рок од една година или помалку од една година. Доколку не  го  исполнуваат наведениот услов, 
истите се класифицираат како нетековни обврски. Обврските спрема добавувачи се евидентирани по 
нивната објективна вредност. 
Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вон процесно 
порамнување, со товарање на останатите приходи. 
 
Позајмица 
Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност. Позајмиците се 
класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување 
на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЈП  ЖРСМ Инфраструктура -Скопје 
Белешки кон финансиските извештаи 
 

2.13       Разграничени подршки 
Разграничените поддршки се признаваат кога постои разумна сигурност дека истите ќе бидат примени и 
кога Друштвото ќе ги исполни условите. Разграничените поддршки кои Друштвото ги има добиено во 
вид на недвижности, постројки и опрема иницијално се разграничуваат како одложени приходи. 
Последователно истите се признаваат во Извештајот за финансиска состојба на систематска основа во 
текот на употребниот период на средството. 
Поддршките кои ги надоместуваат настанатите трошоци се признаваат во Извештајот за сеопфатна 
добивка на систематска основа во истите периоди во кои се признати трошоците. 
 
2.14       Данок на добивка  
Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот 
за добивка кој е на сила во Република Северна Македонија  
Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на основицата за пресметување на данокот од добивка 
која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обрзник во 
износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди зголемена со 
непризнаени расходи за даночни цели  и намалена со износот на наплатени отпишани побарувања, 
даночни загуби и сл.. Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената 
вредност на средствата и обврските во годишната сметка/ финансиските извештаи и нивната 
сметководствена вредност според даночната регулатива. Во финансиските извештаи, нема времени 
оданочиви разлики. Ако бруто загубата е поголема од непризнатите расходи нема основица за данок на 
добивка. 
 
2.15       Надоместоци за вработените  
Придонеси за пензиско осигурување 
Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која 
плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени.Придонесите, врз основа на платите, се 
плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите.  
 
Краткорочни користи за вработените 
Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога 
соодветната услуга ќе добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да 
биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има 
сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во 
минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно. 
 
Обврски при пензионирање на вработените 
Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна 
минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото 
пресмета и евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на 
вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба. 
 
2.16       Резервирања  
Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и 
постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за 
подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. 
Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиска состојба. 
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2.17       Признавање на приходите и расходите  
Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што 
треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги,нето од данок на 
додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од 
приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената 
трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно 
да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.  
 
Приходи од обезбедување на услуги 
Приходите од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може 
со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на 
извршената работа.  
 
Финансиски приходи и трошоци 
Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот пренос на 
средствата. 
Финансиските трошоци се состојат од трошоците за камата на обврските по позајмици и трошоци за 
камата за задоцнети плаќања.  
 
Расходи од деловното работење 
Расходите од деловното работење се признаваат во добивки и загуби во моментот на искористувањето 
на услугите односно во периодот на нивното настанување. 
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3.        Приходи 

        2019                  2018 

а) Приходи од продажба                   000 МКД            000 МКД 

а,1. Приходи од надомест за користење на железничка инфраструктура 

Приходи од минимален пакет –за товарен сообраќај         164,911                151,239 
Приходи од минимален пакет – за патнички сообраќај                                                                219,692                249,594 
Приходи од надомест за користење на инфраструктура     
дополнителни и помошни услуги за товарен сооб.                                                                       15,310                   14,576   
Приходи од надомест за користење на инфраструктура  
дополнителни и помошни услуги за патнички сооб.                                                                    13,125                    14,971                     
Приходи од користење на услужни објекти-патнички   
сообраќај           13,315                    14,234                       
Приходи од користење на услужни објекти-товарен  

сообраќај               26,005                    22,545 
   
      452,358 467,159
а,2, други приходи од продажба  
Приходи од наемнина     32,625                     35,282 
Приходи од дадени услуги     14,268      14,724 
Приходи од мултимодален терминал.        9,617                9,722 
                                                                                                                                                            56,510                      59,728 

   
     На 31 декември : 508,868 526,887
    

б) Останати деловни приходи                                                                                                          2019                       2018       

Приходи од државни подршки во парични средства    270,776    269,044 
Приходи од ремонт на пруга –Коридор 10             - 60,780 
Амортизација од примени разграничени подршки      50,332                    41,378       
Приходи од државни подршки во одстапени материјаli                                                             18,581                          977 
Приходи од наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски                                              4,486                           523 
Приходи од придобиени расходовани средства        1,473                  358  
Останати приходи        2,684                       1,615                       
   
     На 31 декември :      348,330       374,675
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4.     Трошоци                                                                       000 МКД                                    000 МКД 

     
    a)   Трошоци за вработените 

  
2019 

  
2018 

 
     Бруто плати  на вработените 438,440 451,606 
     Дневници за службени патувања и патни трошоци 1,541 1,212 
     Други надоместоци на вработените 19,799 13,690 
     На 31 декември : 459,780 466,508
   
   
  

      б)   Потрошени материјали 

  

     Потрошени материјали 59,316 44,342 
     Потрошена енергија 47,893 49,460 
     Резервни делови 7,515 22,102 
     Отпис на ситен инвентар 10,574 10,095 
     На 31 декември : 125,298 125,999 
   
   
   
    в)  Останати деловни трошоци 

 
 

2019 

 
 

2018 
    
   Трошоци за одржување 
    Консултантски,интелектуални, правни услуги,судски такси, 

 
7,900 

       4,168 

 
134,237 

4,331 
    Потрошена вода и комунални услуги                               12,974 15,395 
    Трошоци за такси и,чланарини,придонеси,данок на имот 6,941 6,889 
    ПТТ и транспортни услуги       2,943 3,642 
    Репрезентација 614 1,003 
    Банкарски трошоци 1,012 1,304 
    Вредносно усогласување 24,877 3,755 
    Наемнина 6,010 3,366 
    Трошоци за присилна наплата - - 
    Долгорочни резервирања     
    Загуба од продажба на материјали                                                        
    Набавна вредност на продадени материјали                                        

11,484 
- 
- 

13,876 
- 
- 

   Neotpi{ana vrednost na rashoduvani osnovni sredstva 202 - 
   Nadomest na {teta  23,104 - 
    Останати трошоци  6,794 5,510 
     На 31 декември : 109,023 193,308 
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5. Финансиски приходи и расходи  
2019 

  
             2018

   
   
 
 
  Приходи 

000 МК
 

          000 МКД

   

  
    Камати 

 
13,262 

 
19,138 

    Позитивни курсни разлики 3,257 35 
    Останати финансиски приходи 526 - 
 17,045 19,173
   Расходи   
  
   Камати 

 
(7,491) 

 
  (6,712) 

   Негативни курсни разлики 
Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања 

(3,047) 
- 

(5,390)
(1,438) 

  (10,538) (13,540)
   Нето  финансиски приходи 6,507 5,633
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6. Недвижност постројки и опрема 

               
 Земјиште Згради Инвес.  Машини и софтвер Инвестиции  

 
недвижности 

 
 

  
 

опрема  во тек Вкупно 

 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 
        
  Набавна вредност:        
  На 01.01.2019 7,222,463 17,533,497 762,844 1,602.846 70,229 6,240,582 33,432,462 
  Набавки  132 371 122,833 6,615 649,068 779,019 
  Вишок на попис - - - -  - - 
  Трансвер - - - - -                         - - 
  Рекласиф. на 
залихи 

- - - - - - - 

  Актiвирана 
инвестицija 

 104,145 - 24,458 1,231 (129,834) - 

  Отуѓување/ отпис -  - (3,595) - - (3,595)  
На 31.12.2019год. 7,222,463 17,637,775 763,215 1,746,543 78,075 6,759,815 34,207,885 
        
        
  Амотризација        
  01.01.2019 - 3,145,124 171,043 1,200,779 57,359 - 4,574,305 
  Трансвер - - - -  - - 
  Отуѓување -  - (3,393) - - (3,393) 
  Амортизација за        
годината - 330,523 19,072 155,033 5,594 - 510,222 
На 31.12.2019год, - 3,475,647 190,115 1,352,419 62,953 - 5,081,134 
        
        
  Нето 
сметководствена 

       

  Вредност        
На 01.01.2019год. 7,222,463 14,388,374 591,801 402,067 12,870 6,240,582 28,858,157 
На 31.12.2019год. 7,222,463 14,162,127 573,100 394,124 15,122 6,759,815 29,126,751 
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7.    Аванси  за недвижности, постројки и опрема         
        2019 2018 
             000МКД 000МКД 
   
    Дадени аванси за изградба на проектот Бел.-Деве Баир         315,096 379,473 
    Аванси за градежни објекти   
    Вредносно усогласување   (311,700) (376,077) 
   На 31 декември : 3,396 3,396

 
 
 
 

 

8.    Финансиски средства расположиви за продажба  
 2019 2018 
   
    Обични акции – кои не котираат на пазарот на капитал 295 295 
   Вложувања во Еурофима 27,488 24,419 
    На 31 декември : 27,783 24,714

 
 
 
 

 

9.    Дадени долгорочни кредити  
 2019 2018 
   
    Дадени долгорочни стамбени кредити на вработени 791 176 
    Побарувања за некаматоносни долгорочни кредити - 10,011 
    На 31 декември : 791 10,187 
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10.    Залихи 
 2019 2018 
 000МКД 000МКД 

   Суровини и материјали 295,009 282,361 
   Резервни делови 51,360 56,951 
   Ситен инвентар, амбалажа и гуми 16,059 13,690 
   
  На 31 декември : 362,428 353,002
 

  

11.    Побарувања од купувачи и останати побарувања 

                  2019        2018 
 

Побарувања од купувачи 182,939 145,272 
Побарувања од  дадени  аванси на добавувачи 6 6 
Побарувања за повеќе платен данок - - 
Побарувања од државни институции - - 
Останати побарувања 61,978 34,806 
 244,923 180,084 
   
Побарувања од купувачите се анализирани како што следи   
 2019 2018 
Побарувања од купувачи во земјата 227,497 179,081 
Исправка на вредноста за спорни и сомн. поб.           (45,501) (34,688) 
 181,996 144,393 
Побарувања од купувачи во странство 943 879 
 На 31 декември : 182,939 145,272 
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12.  Обврски спрема  добавувачи и останати обврски 
 
 
 
Добавувачи 
 
Обврски кон добавувачи во земјата                                                    
Оврски кон добавувачи во странство                                                                                 
 
На 31 Декември 
 
 
 
 
Останати обврски 
 
Обврски спрема вработените за нето плати и други надоместоци                                       
Обврски спрема државата  за давачки од плати 
Обврски за примени аванси 
Обврски за резервација за отпремнини за пензионирање и јубилејни 
Одложени приходи 
Обврски за данок на ДДВ 
Останати обврски 
  
 
На 31 Декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2019 
000МКД 

 
 

42,952 
64,252 

 
107,204 

 
 
 

2019 
 

25,741 
12,225 
1,676 
5,733 
4,430 

50,684 
136 

 
100,625 
207,829 

 
 
 

2018 
000МКД 

 
 

182,452 
- 
 

182,452 
 
 
 

2018 
 

24,887 
11,948 

- 
1,419 
418 

44,295 
254 

 
83,221 

265,673 
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13.    Пари и парични средства 
 

 
2019 

 
2018 

 000МКД 000МКД 
Денарски и девизни сметки кај домашни банки 270,942 6,441 
Готовина во благајни 69 30 
Останати парични средства       97       113 
 На 31 декември : 271,108 6,584

 

14.    Државни подршки 

 2019 2018 

Состојба на 01 јануари 2019  год. 812,781 792,955 

Приливи 425,067 78,123 

Активирана инвестиција 
Инв во тек (експропријација)                                                                                

207,594 
2,211 

- 
- 

Реализација (231,354) (16,919) 

Амортизација (50,332) (41,378) 

 На 31 декември : 1,165,967 812,781

   
 
 
15.    Каматоносни кредити и позајмици 

  

 2019 2018 

М.Ф –Заем ЕБОР 42921-коридор 8 1,290,005 808,229 

МБОР кредит  4802 91,652 122,223 

ЈП за државни патишта 23,265 28,439 

Кредити платени од Министерство за финансии 604,356 409,962 

 2,009,278 1,368,853 
Намалено за тековна доспеаност (836,187) (661,782) 

 1,173,091 707,071 
Тековна доспеаност на долгорочните позајмици 836,187 661,782 
Вкупно позајмици 2,009,278 1,368,853 

   

Планот за отплата на позајмиците е како што следи:   
 2019 2018 

Во рок од 12 месеци 836,187 661,782 

Во рок од 1 до 5 години 752,362 537,890 

Над 5 години                               420,729                 169,181 

На 31 декември : 2,009,278 1,368,853 
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16. Управување со ризици 

Управувањето со ризици на Друштвото опфаќа идентификување, следење мерење и нивно управување 
Во нормалниот тек на извршување на своите деловни  активности, Друштвото има воспоставено начин 
за управување со ризиците на кои е изложено, соодветно на природата , големината и сложеноста на 
активностите кои ги врши. 

А) Кредитен ризик 

Друштвото е изложено на кредитен  ризик кога купувачите нема да ги исполнат своите обврски за 
плаќање Друштвото континуирано ги следи побарувањата од купувачите  и превзема  соодветни мерки  
и активности ,потсетување и опомени со цел да ги наплати истите од купувачите. Доколку благовремено 
не ги наплати спроведува покренување на спорови за истите. 

Б) Пазарен ризик 

Друштвото врши оценка на влијанието на ризиците кои произлегуваат од основната дејност, врз 
висината на средствата и влијание врз резултатот од работењето .Друштвото редовно ги следи 
остварените резултати од работењето на месечно и квартално ниво. 

Б) Ликвидносен ризик 

Друштвото континуирано превзема активности да ги наплати своите побарувања и да обезбеди потрбна 
готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото својата ликвидност ја управува на дневна 
основа, посебно што истата  најмногу зависи од наплата на побарувањата на пристап кон железничката 
инфраструктура од единствениот железнички превозник.   

В) Судски спорови 

Друштвото  на 31 декември 2019 година евидентира резервирања на потенцијални загуби во судските 
спорови. Раководството иако резултатот не може со сигурност да се утврди,  редовно ги анализира 
можните ризици од загуби  по основ на судски спорови и евентуалните побарувања кои можат да се 
појават во иднина. 

Претпријатието е тужена страна во неколку судски спорови со вкупна вредност од 53,126 илјади денари. 
Постапките за истите се во тек. 

Г) Ризик на финансирање 

Претпријатието врши финансирање на своето работење по пат на користење на сопствени средства и 
кредити. Претпријатието континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со 
состојба на 31 декември 2019 е како што следува: 

 2019 
Во 000 ден 

Обврски по кредити 2,009,278 

Пари и парични еквиваленти (271,108) 
Нето 1,738,170 
Вкупен капитал 26,623,585 
% на задолженост 6,5% 
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Д) Девизен ризик 

Претпријатието влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на странски 
пазари и користење на кредити во странски валути, при што истото е изложено на секојдневни промени 
на курсевите на странските валути. 

Состојбата со девизните износи на финансиските средства и обврските деноминирани vo денари на 
31.Декември 2019 година по валути (во 000 ден) е е следната: 

      Средства                      Обврски                        

     2019 2019 

ЕУР 1,585 1,169,174 

ЦХФ 587 - 

 2,172 1,469,174 

Претпријатието претежно е изложено на ЕУР. 

 

17. Настани по датумот на известување 

Na 31 dekemvri  2019 godina, Svetskata Zdravstvena Organizacija (SZO) e izvestena za 
noviot koronavirus (COVID 19) koj se pojavi vo Narodna Republika Kina, i zapo~na brzo da 
se {iri. Na 30 januari 2020 godina, SZO oficijalno ja objavuva pojavata i {ireweto na 
koronavirusot kako vonredna zdravstvena sostojba od me|unarodno zna~ewe. 
Posledovatelno, na 11 mart 2020 godina pojavata na koronavirust e klasificirana kako 
globalna pandemija od strana na SZO.  

Na 18 mart 2020 godina, vo na{ata dr`ava be{e proglasena vonredna sostojba na cela 
teritorija na RSM zaradi spre~uvawe na vnesuvawe, {irewe i spravuvawe so virust 
COVID 19, koj e pro{iren na site kontinenti.  

So ogled deka posledovatelnite nastani i okolnosti povrzani so pojavata na COVID 19 ne 
postoeja na datumot na izvestuvawe, rakovodstoto na Dru{tvoto smeta deka istite ne 
vlijaat na finansiskite izve{tai zaklu~no so 31.12.2019 godina i tie ne treba da se 
koregiraat. 
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18. Трансакции со ЖРСМ Транспорт АД Скопје 

Претпријатието во текот на своето работење е поврзано со сопственикот Владата на РСМ. ЖРСМ 
Транспорт АД Скопје пак е акционерско друштво со 100% државен капитал. Трансакциите во денари  со 
овие субјекти се како што следува: 

 

 2019 

   Во 000 денари 

Приходи од Владата на РМ 270,776 

Приходи со ЖРСМ Транспорт АД 452,358 

Побарувања од ЖРСМ Транспорт АД 206,747 

Обврски кон ЖРСМ Транспорт АД 4,312 

 

 

 


