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14saeurai 3a OxHaHclrcKrre r3Beurar

Hue nsapuuarae peBH3rlja Ha nprinoxeHHTe Snrarcucxu H3Beurau Ha JaBHoro
[lpernpujarne 3a xenesHneKa rxQpacrpyxrypa Xenesxuqu xa Peny6nuxa Ceeepxa
Maxe4oxnja - Cl<onje (npernprjarrero), KoH urro ro BKny'ryBaar Ll3Beurrajor 3a
$rxaxcucxa cocroj6a saxnyvno co 31 AeKeMBpu 2O2O roAhHa, KaKo u l4saeu:rajor sa
ceon$arxa 4o6uexa, l4seeurajor 3a npoMeHh Bo rnaBHuHara r lzlsaeurrajor 3a napuvHgr
TeKoBu 3a roAuHara Koia 3aBpuyBa rotauJ u nperneAor xa sxavajnure cMerKoBoAcrBeHn
noflrrtaKr4 r ppyrr o6jacnyaa.rxh 6eneuJxr4.

Ogroaopuocr ua paKoBoAcrBoro sa Sunancucxure ugBeurau

Paxoao4creoro xa flpernpujarrero e oAroBopHo 3a noArorByearue u o6jexrueuo
npe3eHTUpatse Ha oBhe $nuancrcxu l,t3Beurah Bo cornacHocr co cMerKoBoAcrBeHITe
craHAapAh npu$areHu eo Peny6nuxa Ceeepua Maxegoruja, H hHrepHara KoHrpona
xojau'tro e peneBaHTHa 3a noArorByBaFbe u o6jexrrano npe3eHThpaFbe xa QrHarcucxn
r43BeuJTaH Koh ce ocno6oAeuu o4 uarepujanHo norpeuHo npnKaxyBaEe, 6e3 pa3nuKa Aann
e pe3ynTaT Ha h3MaMa hJI[ rpeu.lKa.

Ogroaopnoct na peBu3opor

HauJa oAroBopHocr e Aa H3pa3uMe Mxcnehe 3a oene Qrnaxcrcxu r43Beurah, Bp3 ocHoBa Ha
HauJara peBn3rja. Hue ja cnpoBeAoBMe Hau:ara peausnja Bo cornacHocr co Merynapo4trare
craHAapAn ea pearsnja npuSarexr r o6jaeexr eo Cnyx6ex Becxux Ha Peny6nnxa Ceaepxa
Maxe4oxrja (7912010). Tue crax4ap4r 6apaar 4a r!,r noql!ryBaMe er!,rqKure 6aparoa r 4a ja
nraHhpaMe H ,r3Bpr.urMe peensrjara 3a Aa Ao6heMe pa3yMHo yBepyBarre 3a roa Aafl14
$uxaxcucxrre u3Belurar ce ocflo6oAeH!4 o4 r,rareprjanxo norpeuJHo nphKa(yBatse.

Pearsujara BKflyqyBa h3BpuJyBalbe Ha nocranKn sa npn6aayaarse Ha peBll3opcKr4 AoKa3u 3a
143Hochre u o6eno4exyeaFbara Bo Srxaxcrcxrre H3Beurah. L136paHr4Te nocranKh 3aBucar
oA pacyAyBalbero Ha peBh3opor, exnyvyeaj*r ja r npoqexxara Ha pM3uqHTe oA
lrareprjanxo norpeLuHo npHKaxyBabe xa Qrxaxcucxure h3Beurau, 6e3 pa3n!4Ka Aanr e
pe3yflTar Ha u3MaMa unh rpelrrKa. Kora rr npaeu rue npoqeHKu Ha phgr'rKor, pearsopor ja
pa3rneAyBa taHTepHara KoHrpona pereBaHTHa 3a noArorByBaFbero n o6jexrrexoro
npe3eHThparse na $rxancrcxrre h3Beurrar xa [lpernprjarrero sa 4a o6nuxyaa
peBh3opcKt4 nocTanK, Kot4 tuTo ce cooABerHr Bo oKoflHocr[Te, Ho He 3a qenra Ha
H3pa3yeahbe Ha Mhcnerse sa e$exrraxocra Ha rHTepHara KoHTpona xa llpernpujaruero.
Pearsujara ucro raKa BKflyqyBa !4 oqeHKa Ha cooABerHocra Ha KopHcreHhre
cMerKoBoAcrBeHH nont.lThKr4 u Ha pa3yMHocra Ha cMerKoBoAcrBeHHTe npoqeHKH HanpaBeHu
oA crpaHa Ha MeHauMeHToT, KaKo r oqeHKa Ha ceBKynHoro npe3eHTupabe Ha

Qrxaxcurcxrre !t3Beu.lrali.

ApyujrBoro e pernqrprpaHo Bo P.ceBepHa MaxeAoHnja
florope e raBeAeHo perxfipupaHoro ceAnture Ha Apyu.rrBoro

OnpMl, ,rn€Hxu uMa Bo rnaBHnre rpaAoEH HH3 qenuor cEgr
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Y MOORE MYP CTI,IBEHC AOO - Cxonje

Hue eepyaaue AeKa peBr3opcKure AoKa3n Koh u.,To rH hMaMe npu6aBeHo ce AocrarHu 14

cooABerHt,l sa 4a o6es6e4ar ocHoBa 3a HauJero peBH3opcKo Mhcnetbe.

Mucnerue

Cnope4 Haluero Mhcnerbe, Qrxaucrcxrre u3BeuJTah ja npe3eHThpaar o6jexrraxo, oA crre
raareprjanxr acneKTh, Srxaucucxara cocroj6a Ha JaBHoro llpernprjarre 3a xene3HhqKa
un$pacrpyxrypa Xenesnrqr na Peny6nuxa Ceaepxa Maxe4oxr.la - Cxon.le eaxnyvxo co 31

AeKeMBpr4 2020 ropuaa, KaKo I HeroBara $uxaxcrcxa ycneuHocru HeroB[re napt,lqHh
TeKoBu 3a roArHara Ko,a uro 3aBpuyBa rorau Bo cornacHocr co Meryxapo4ture
craHAapArl sa Qrxaxcrcxo ,t3BecryBaFbe xor ce npr$areur u o6.jaeern eo Peny6nuxa
Ceaepxa Maxe4oxrja.

Mexagraexror ua fipyuraoro e hcro raKa oAroBopeH 3a noArorByBaFbe Ha roAxuJHror
rsaeu:raj sa pa6orara Bo corracHocr co qneH 384 o4 3axouor 3a rproBcKr4 ApyuJrBa. Haua
oAroBopHocT Bo cornacHocr co 3aKoHor 3a peBh3[ja e Aa lr3BecTuMe Aan!4 roA.4uJHr4or

lr3Beluraj sa pa6orara e KoHgt4creHTeH co roAhrrJHara cMerKa h Sr4HaHc[cKr,rre u3BeuJTa!4 3a
roAr4Hara Koja 3aBpuJyBa xa 3'l 4exenepn 2O2O roputa. HauJara pa6ora eo oAHoc Ha

roAuruHr4or rsaeu:raj sa pa6orara e [3BpuJeHa Bo cornacHocr co MCP 720 r e orpaurveHa
Ha !43BeCryBabe Aann ucTopr4cxure srxaucrcxu rx$opMaquu npt.rKa(aH14 Bo roAHuJHr4or

rsaeuraj sa pa6orara ce KoH3r4creHrHH co roArr.lHara cMerKa peBuAupaHr.rre

Surxaxcucxr u3BeuJTah. l-o4ruxror nseeuraj sa pa6orara e KoH3r4creHreH, oA cl,rre
uareprjanxr acneKTr, co roAr,ruJHara cMerKa !i peBr4AxpaHHTe $uraxcrcxu r43BeulTau Ha
JaBHoro l-lpernprjarue 3a xene3Hn\rKa uH+pacrpyKrypa Maxe4oucxr Xeneenrqr - Cxonje
3a roArHara xoja saapuyaa na 3"1 4exeuapu 2020 rognaa.

CKonje, 31 ua12O21 rognna
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 Финансиски Извештаи за 2020 година 

                         ЈП ЖРСМ Инфраструктура -Скопје 
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ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје 

Финансиски извештаи 
31 декември 2020 година 

 
 

 

                                 Извештај за финансиска состојба 
 

                                                                                                   
Забелешки        

            2020 год.        2019 год. 

             000 МКД          000 МКД 
СРЕДСТВА   
Нетековни средства   
Недвижности, постројки , опрема и софтвер                             7                                            28,952,378                     29,126,751 

Аванси за недвижности, постројки и опрема                             8                      3,396 3,396 
Финан. средства расположиви за продажба                               9 27,912 27,783 
Побарувања по долгорочни кредити        10 537 791 
 28,984,223 29,158,721 
Тековни средства   
Залихи          11 453,595 362,428 
Побарувања од купувачи и други побарувања                          12 195,939 244,923 
Пари и парични средства       14 495,415 271,108 
Платени трошоци за идните периоди 12,993 13,555 
 
 

1,157,942 892,014 

ВКУПНО СРЕДСТВА 30,142,165 30,050,735 
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ          
Капитал и резерви   
Државен капитал 29,720,533 29,720,533 
Акумулирана загуба+тековна загуба (3,419,539) (3,096,948) 
 26,300,994              26,623,585 
Нетековни обврски   
Државна подршка                    15 1,266,709 1,165,967 
Каматоносни кредити и позајмици          16 1,090,279 1,173,091 
Останати долгорочни резервирања 
Други одложени приходи                                                               17 

44,735 
245,260 

44,076 
0 

 2,646,983 2,383,134 
Тековни обврски   
Тековен дел на долг.кредити                                                         16                                                                        1,111,591 836,187 
Обврски спрема добавувачи и останати обврски                        13 82,597 207,829 
Вкупни тековни обрски 1,194,188 1,044,016 
Вкупни  обврски 3,841,171 3,427,150 
Вкупно капитал и обврски 30,142,165 30,050,735 
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 Извештај за промените на капиталот 
  
     
 Основна       Акумулирана  
 главнина    загуба Вкупно 
 000МКД 000 МКД 000 МКД 
    
    
01 јануари 2020 година 29,720,533 (3,096,948) 26,623,585 
Намалување  на основната главнина  
Зголемување на основна главнина 

 
 

 
 

 
 

Трансакции со сопствениците    
(Загуба ) за годината  (322,591) (322,591) 
Останата сеопфатна добивка    
31 декември 2020 година                                                        29,720,533 (3,419,539) 26,300,994 
    
    
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 
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  Извештај за пaричните текови                                                                                                                      

                   2020              2019 

                  000 МКД 
 

              000 МКД 

(Загуба) пред оданочување (322,591) (340,618) 
Исправки за:   
Aмортизација на материјални и нематеријални с/ва 478,745 510,222 
Амортизација на разграничени подршки (59.005) (50,332) 
Приход од реализација на разграничени подршки (11,946) 0 
Расходи (приходи) од камати ,курсни разлики и др фин. прих. 5,877 (6,507) 
Трошоци за резервации за користи на вработени и ос. резер. 5,722 11,483 
Приходи од отпис на обврски 0 (2675) 
Приходи од  минати години (1,257) (862) 
Приходи од придобиени средства (104) (1,473) 
Неотпишана вредност на расходувани материјал. средства 53 202 
Исправка на вредноста на побарувањата 
 

5,209 
 

24,877 
 

(Загуба) добивка од работење пред промена во оперативниот kапитал                      100,703    
 

                   144,316  
 

   
Промена во оперативниот капитал:   
Залихи (91,167) (9,427) 
Побарувања од купувачи и останати побарувања 48,984 (64,839) 
АВР и др одложени приходи и др. 2,027 (23,278) 
Обврски кон добавувачи и останати обврски (125,232) (57,844) 
 (64,685) (11,072) 
   
Платени  камати 
Приливи камати                                                                                                  

(7,840) 
12 

(7,187) 
697 

Нето парични средства од оперативни активности 
 

(72,513) (17,562) 

Инвестициони активности    
Наплата на дадени позајмици 258 1,052 
Набавка на недвижности,постројки и опрема и немат. средства 
со капитализација на камати и трошоци 

(305,406) (779,018) 

Нето парични средства од инвестициони активности 
 

(305,148) (777,966) 

Финансиски активности   
Отплати на доспеани обврски за кредити (5,170) (5,179) 
Приливи од државни подршки 
Приливи - еурофима 

171,693 
552 

425,067 
526 

Земени кредити 
Активирана банкарска гаранција 

189,633 
245,260 

639,638 
 

Нето парични средства од Финансиски активности 601,968 1,060,052 
 

Нето промени кај паричните средства и еквиваленти 224,307 264,524 
Парични средства и еквиваленти на почетокот              271,108              6,584 
Парични средства и еквиваленти на крајот             495,415           271,108 
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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 2020 година изнасува 904 лица 
(2019: 939 вработени). 

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 
2020 и 2019. 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: 

 

 2020 2019 2020 2019 

Згради и објекти                                                      2.5-10 % 2.5-10 % 10-40 години 10-40 години 

Опрема   10 %   10 % 10 години 10 години 

Возила 10-25% 10-25 % 4-10 години 4-10 години 

Останата опремa 10-25% 10-25% 4-10 години 4-10 години 

Нематеријални средства                                        25 % 25 % 4 години 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 2020 година Друштвото немаше промена на  основната главнина и со состојба на 31 декември 
2020 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. 
 
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. 
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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. Друштвото пресмета и евидентира 
резервирање за пресметан минимален износ за јубилејни награди  на вработените 
 
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. 
 
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.  
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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. 
  
 

2.18 Значаен настан   
 

Глобалната пандемија предизвикана од новиот коронавирус ( КОВИД 19 ) коа беше прогласена од 
страна на СЗО во март 2020 година, рапидно се развиваше во текот на 2020 година. Мерките кои беа 
превземени од Владата за да го спречи ширењето на вирусот во голема мера влијаеа на економската 
активност.  
 
Раководството превзеде мерки за следење и ублажување на ефектите од КОВИД 19, вклучувајќи мерки 
за безбедност и заштита на здравјето на вработените и смета дека немаше значајно влијание врз 
работењето на Друштвото, резултатите од работењето и на ликвидноста  на Друштвото 
 
 
 

2.19  Континуитет во работењето   
 
Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето  
односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во иднина. Со оглед дека Друштвото е формирано за 
обавување на дејност од јавен интерес, нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да 
го ограничи опсегот на своето работење.  
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3.        Приходи 

        2020                   2019 

а) Приходи од продажба                   000 МКД            000 МКД 

а,1. Приходи од надомест закористење на железничка инфраструктура 

Приходи од минимален пакет –за товарен сообраќај           164,288 164,911 
Приходи од минимален пакет – за патнички сообраќај                                                                  175,335   219,692 
Приходи од надомест за користење на инфраструктура     
дополнителни и помошни услуги за товарен сооб.                                                                          13,206                   15,310                      
Приходи од надомест за користење на инфраструктура  
дополнителни и помошни услуги за патнички сооб.                                                                      10,265                    13,125                     
Приходи од користење на услужни објекти-патнички   
сообраќај             11,570                    13,315                        
Приходи од користење на услужни објекти-товарен  сообраќај                                        22,769                    26,005 
   
       397,433 452,358 
а,2, други приходи од продажба  
Приходи од наемнина      32,560                    32,625  
Приходи од дадени услуги      13,755     14,268 
Приходи од мултимодален терминал      10,220                9,617 
                                                                                                                                                             56,535                    56,510 

   
     На 31 декември : 453,968 508,868 
    

б) Останати деловни приходи                                                                                                          2020                      2019 

                                                                                                                                           000 МКД           000 МКД 

Приходи од државни подршки во парични средства    248,095    270,776       
Амортизација од примени разграничени подршки                                                                        59,005                    50,332 
Приходи од државни подршки (материјали )                                                                                 10,407                     18,581 
Приходи од наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски                                                  865                       4,486 
Приходи од придобиени расходовани средства           105               1,473  
Останати приходи        3,564                2,684                       
   
     На 31 декември : 322,041 348,330 
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4.     Трошоци                                                                              

                                                                                                         2020                              2019 

                                                                                                         000 МКД                                  000 МКД 

     
    a)   Трошоци за вработените 

  

     Бруто плати  на вработените 436,645 438,440 
     Дневници за службени патувања и патни трошоци 741 1,541 
     Други надоместоци на вработените 14,109 19,799 
     На 31 декември : 451,495 459,780 
   
   
  

      б)   Потрошени материјали 

  

     Потрошени материјали 31,437 59,316 
     Потрошена енергија 41,042 47,893 
     Резервни делови 13,130 7,515 
     Отпис на ситен инвентар 7,366 10,574 
     На 31 декември : 92,975 125,298 
   
   
   

                                                                                                        

   
  в)  Останати деловни трошоци 

 
2020 

000 МКД 

 
2019 

000 МКД 

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

 
12,657 

      9,858 

 
               7,900 

                 4,168 
    Потрошена вода и комунални услуги                               12,530 12,974 
    Трошоци за такси и,чланарини,придонеси,данок на имот 6,901 6,941 
    ПТТ и транспортни услуги       2,533                  2,943 
    Репрезентација 540 614 
    Банкарски трошоци 1,449 1,012 
    Вредносно усогласување 5,209 24,877 
    Наемнина 
    Долгорочни резервирања 
    Надомест на штета  
    Трошоци за осигурувања 

4,506 
5,723 
1,025 
1,624 

6,010 
 11,484 
 23,104 

                  1,397 
    Останати трошоци 
 

4,953 
 

                  5,599 
 

     На 31 декември : 69,508 109,023 
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5. Финансиски приходи и расходи               
2020 

        
             2019 

   
    
 
 
  Приходи 

000 МКД  
 
          000 МКД

            

  
    Камати 

 
3,405 

 
13,262 

    Позитивни курсни разлики 553 3,257 
    Останати финансиски приходи     552    526 
 
 

4,510 17,045 

   Расходи   
  
   Камати 

 
(4,416) 

 
(7,491) 

   Негативни курсни разлики 
   Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања 

     (5,971) 
    / 

     (3,047) 
    / 

  (10,387) (10,538) 
   
   Нето  финансиски приходи -5,877 6,507 

   
 

7. Недвижност постројки и опрема 

               
 Земјиште Згради Машини и софтвер Инвестиции  
 
 

 
 

 опрема  во тек Вкупно 
недвижности   

 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 
       
  Набавна вредност:       
  На 01.01.2020 7,222,463 18,400,989 1,746,543 78,075 6,759,815 34,207,885 
  Набавки  27,800 69,591 5,795 201,238 304,424  
  Вишок на попис - - -  - - 
  Трансвер - - - -                           

- 
- 

  Рекласиф. на 
залихи 

- - - - - - 

  Актевирана 
инвестиц. 

 622 360 - (982) - 

  Оттуѓување/ 
отпис 

 
- 

 
 

 
(804) 

 
- 

 
- 

 
(804) 

 

На 31.12.2020год. 7,222,463 18,429,411 1,815,690 83,870 6,960,071 34,511,505 
       
       
  Амотризација       
  01.01.2020 - 3,665,762 1,352,419 62,953 - 5,081,134 
  Трансвер - - -  - - 
  Оттуѓување -  (752) - - (752) 
  Амортизација за       
годината - 344,635 128,830 5,280 - 478,745 
На 31.12.2020год. 0 4,010,397 1,480,497 68,233 - 5,559,127 
       
       
  Нето 
сметководствена 

      

  Вредност       
На 01.01.2020год. 7,222,463 14,735,227 394,124 15,122 6,759,815 29,126,751 
На 31.12.2020год. 7,222,463 14,419,014 335,193 15,637 6,960,071 28,952,378 
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8.    Аванси  за недвижности, постројки и опрема         
             2020                         2019 
             000МКД                    000МКД 
   
    Дадени аванси за изградба на проектот Бел.-Деве Баир         315,096                 315,096 
    Аванси за градежни објекти   
   Вредносно усогласување   (311,700)   (311,700) 
   На 31 декември : 3,396 3,396 

 
 

  

9.    Финансиски средства расположиви за продажба   
 2020 

000МКД 
2019 

000МКД 
   
   Обични акции – кои не котираат на пазарот на капитал 295 295 
   Вложувања во Еурофима 27,617 27,488 
    На 31 декември : 27,912 27,783 

 
 

  

10.    Дадени долгорочни кредити   
 2020 

000МКД 
2019 

000МКД 
   
    Дадени долгорочни стамбени кредити на вработени 537 791 
    Побарувања за некаматоносни долгорочни кредити   
На 31 декември : 537 791 

 
 

  

11.    Залихи   
 2020 2019 
 000МКД 000МКД 

 
   Суровини и материјали 389,082 295,009 
   Резервни делови 49,853 51,360 
  Ситен инвентар, амбалажа и гуми 14,660 16,059 
   
  На 31 декември : 453,595 362,428 
 
 

  

12.    Побарувања од купувачи и останати побарувања 

                    2020 
         000МКД 
 

           2019 
    000МКД 
 

Побарувања од купувачи 177,481 182,939 
Побарувања од  дадени  аванси на добавувачи 6 6 
Побарувања за повеќе платен данок - - 
Побарувања од државни институции - - 
Останати побарувања 18,452 61,978 
 195,939 244,923 
   
Побарувања од купувачите се анализирани како што следи   
 2020 2019 
Побарувања од купувачи во земјата 223,353 227,497 
Исправка на вредноста за спорни и сомн. поб.           (47,304) (45,501) 
 176,049 181,996 
Побарувања од купувачи во странство 1,432 943 
 На 31 декември : 177,481 182,939 
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13.  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 награди 
Одложени приходи 
Обврски за данок на ДДВ 
Останати обврски 
  
 
 
На 31 Декември 
 
 
 
 
 

 
 

2020          
000МКД 

 
 

20,833 
       55 

 
20,888 

 
 

2020 
 
 

        24,642 
12,024 
1,691 
3,598 
7,617 

       12,022 
 115   

    
61,709 

 
82,597 

 
 
 

 
 

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 

 
 

 
 

14.    Пари и парични средства 
 

 
2020 

 
2019 

 000МКД 
 

000МКД 

Денарски и девизни сметки кај домашни банки 
Девизна сметка (активирана банкарска гаранција) 

250,056 
245,260 

270,942 
0 

Готовина во благајни 9 69 
Останати парични средства       90              97 
 На 31 декември : 495,415 271,108 

 

15.    Државни подршки 

 2020 
000МКД 

 

2019 
000МКД 

Состојба на 01 јануари 2020  год. 1,165,967 812,781 
Приливи 38,852 425,067 

Прилив-Активирана инвестиција(2020) 
Прилив-експропријација(2020)   
Прилив (грант)   
                                                    

60,978 
30,510 
41,353 

 

207,594 
2,211 

Реализација (11,946) (231,354) 

Амортизација (59,005) (50,332) 

 На 31 декември : 1,266,709 
 

1,165,967 
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16.    Каматоносни кредити и позајмици 

  

 2020 
000МКД 

 
 

2019 
000МКД 

 
 

М.Ф –Заем ЕБОР 42921-коридор 8 1,263,663 1,290,005 

МБОР кредит  4802 61,308 91,652 

ЈП за државни патишта 18,156 23,265 

Кредити платени од Министерство за финансии 858,743 604,356 

 2,201,870 2,009,278 

Намалено за тековна доспеаност (1,111,591) (836,187) 

 1,090,279 1,173,091 

Тековна доспеаност на долгорочните позајмици 1,111,591 836,187 

Вкупно позајмици 2,201,870 2,009,278 

   

Планот за отплата на позајмиците е како што следи:   
 2020 2019 
Во рок од 12 месеци 1,111,591 836,187 

Во рок од 1 до 5 години 804,827 752,362 

Над 5 години                               285,452             420,729 

На 31 декември : 2,201,870 2,009,278 

 

Кредитите во износ од 2,201,870 илјади МКД се деноминирани во ЕУР. 

 

17. Одложени приходи од активирана банкарска гаранција 

Раскинување на Договорот за реализација на работите за реконструкција на источниот дел на 
железничкиот коридор 8 – Фаза 1 – делница Куманово-Белјаковци  

Договорот за реализација на работите за реконструкција на источниот дел на железничкиот коридор 8 – 
Фаза 1 склучен помеѓу Инвеститорот и  Изведувачот е раскинат. Имено, на 15 јуни 2020 година, 
Изведувачот го извести Инвеститорот дека Договорот е раскинат и дека е побарано од Инвеститорот да 
ја плати Перформанс Гаранцијата во износ од 3,975,362,00 евра. Последователно на тоа на 14 јули 2020 
година Инвеститорот официјално го извести Изведувачот за раскинување на Договорот поради 
констатното неуспевање на Изведувачот да ги исполни договорните обврски. Наплатена е банкарската 
гаранција од Банката-Гарантор на Изведувачот. Во меѓувреме формиран е ДАБ (Dispute Adjudication 
Bord) составен од членови предложени од двете страни, Инвеститорот и Изведувачот, Во текот на месец 
септември и октомври 2020 година, Изведувачот, Инвеститорот и сите членови на ДАБ склучија и 
потпишаа ДАА за да се решат спорните прашања. Помеѓу другите барања  Вибе побара од Инвеститорот 
да се врати сумата од 3,975,362,00 евра од како што велат тие неоснована наплата на банкарската 
гаранција за изведување на  Работите. Бидејќи решавањето на спорните прашања сеуште е во рана фаза, 
раководството на Инвеститорот не е во можност да го оцени разултатот  кои можат да произлезат од 
идните настани. Одлуката е во надлежност на ДАБ и се очекува да се донесе во март 2021 година, а 
после одлуката секоја од страните има право да поведе судски спор преку арбитража. 
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18. 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. 

В) Каматен ризик  
 
Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и или 
кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Друштвото има 
користено вакви кредити по варијабилни каматни стапки, и постои изложеност спрема овој вид на ризик. 
Со оглед дека најголем дел од земените кредити се однесуваат на инвестиција во тек-рехабилитација на 
делница Куманово – Бељаковце, за кои каматата се капитализира, промената на каматите немаат ефект 
на финансискиот резултат на Друштвото. 

 
г) Даночен ризик 
 
Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на 
Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните 
извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на 
данокот од добивка за 2020 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход 
и придонеси на лични примања. Според ова, дополннитените даноци во случај на идна контрола од 
страна на даночните власти во овој момент не може да се определат.  
 
  
д) 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.   
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18. Управување со ризици ( продолжение) 

ѓ) Судски спорови 

Друштвото  на 31 декември 2020 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 53,999 илјади денари. 
Постапките за истите се во тек. 

 

е) Ризик на финансирање 

Претпријатието врши финансисрање 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 2020 е како што следува: 

 2020 

Во 000 ден 

Обврски по кредити 2,201,870 

Пари и парични еквиваленти (495,415) 

Нето 1,706,455 

Вкупен капитал 26,300,994 

% на задолженост 6,5% 

ж) 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 во денари на 
31Декември 2020 година по валути(во 000) денари е следната: 

 Средства                        Обврски                        

     2020   2020              

 ЕУР* 247,748      1,343,177  

ЦХФ 590 0  

 248,338      1,343,177  

 Претпријатието претежно е изложено на ЕУР 

*од вкупниот износ 245,260 се средства од активирана банкарска гаранција 
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Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на 
македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на 
средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на 
добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период. е изложено на ЕУР 

. 
 2020 година   

 Зголемувања 
за 10% 

 Намалувања 
за 10% 

 

     

ЕУР (134,075)  134,075  

ЦХФ 59  (59)  

Нето Ефект   (134,016)  134,016  

 

19. Настани по датумот на известување 

По 31.декември 2020 година-датумот на известување до датумот на одобрување на овие финансиски 
извештаи, нема настани кои се матерјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи. 

Глобалната пандемија предизвикана од новиот коронавирус ( КОВИД 19 ), која беше прогласена од 
страна на СЗО во март 2020 година, рапидно се развиваше во текот на 2020 година, со значителен број 
на случаи. Мерките кои беа превземени од Владата за да го спречи ширењето на врусот во голема мера 
влијаеа на економската активност.  

Раководството превзеде мерки за следење и ублажување на ефектите од КОВИД 19, вклучувајќи мерки 
за безбедност и заштита на здравјето на вработените и смета дека пандемијата нема влијание врз 
работењето на Друштвото, резултатите од работењето и на ликвидноста и солвентноста на Друштвото.  

Со оглед на фактот дека пандемијата сеуште не е завршена, врз основа на досегашното искуство, 
раководството смета дека и во иднина пандемијата не би требало да има големо влијание врз 
работењето, остварените резултати и на ликвидноста и солвентноста на Друштвото. Влијанието во овој 
момент не е практично да се порцени со оглед ддка развојот на настаните е крајно непредвидлив, а исто 
така неможат да се предвидат и мерките од здравствен и економски карактер кои би ги донеле властите 
или регулаторните тела, заради ублажување на ефектите од пандемијата. . 
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osue cl6jeru ce raxo urlo clleltyoa:

flpxxon, oa Eyu.ror 5 PCM

flpxxonn coXPCM Tplncnopr A,q

tlo6aplBaBa on XPCM TplncnoF A'( (Hcro)

(]6upc(x r.oE XPCM TpaHcnopr AA
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