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Извештај на независниот ревизор со 31.12.2015 
 

До Одборот на директори и Собранието на акционерите  на МОДА АД Свети Николе 

Извештај за финансиските извештаи 
Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на МОДА АД Свети Николе, коишто 

го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2015 година и извештајот за сеопфатна добивка, 
паричниот тек , извештајот за промена на капиталот за годината која што завршува тогаш и прегледот на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.  

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи  
Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски 

извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување прифатени во Република 
Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола 
којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се 
ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; 
избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки 
коишто се разумни во околностите. 

Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата 

ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие 
стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да 
добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно 
прикажување.  

 Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и 
обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, 
вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, 
без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја 
разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на 
финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во 
околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на 
ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени 
политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и 
оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да 
обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 

Ефектplus
ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА

Е-пошта:audit@macedonia.cc
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 26 л. 3 1000,Скопје Тел: (02) 2465-243; 2464-789

Факс: (02) 2401-372Бул.Кузман Ј. Питу бр.15 лок 11, audit@macedonia.cc      тел: 02/2465‐243, 2401‐371; Факс 02/2401‐372 
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Основа за мислење со резерва 
 Друштвото во тековната 2015 година евидентира фактура со која е задолжено за повеќе 
фактурирани трошоци за претходната, 2014 година во износ од 383.910,00 € односно 23.610 илјади денари, 

 Ваквото евидентирање не е во согласност со  Меѓународните сметководствените стандарди 
прифатени во Република Македонија, според кои овие трошоци треба да се спротивстават на приходите во 
претходната, 2014 година. 

 Ова довело до потценување на резултатите во тековната, 2015 година за износ од 23.610 илјади 
денари и преценување на резултатот од минатата 2014 година за истиот износ. 

Мислење со резерва 
Според нашето мислење, освен за ефектите на прашањето наведено во основата за мислење со 

резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската 
состојба на МОДА АД Свети Николе, на ден 31 декември 2015  година, како и на неговата финансиска 
успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со Меѓународните 
сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.  

Останати прашања 
 Финансиските извештаи на Друштвото, за претходната година која завршила на 31.12.2014 година 
беа ревидирани од друг ревизор, кој во својот извештај од 20.05.2015 година изрази квалификувано мислење. 

Извештај за други правни и регулаторни барања 

 Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка и годишниот извештај согласно 
барањата на член 384 од Законот за трговски друштва. 

Согласно член 34 (д) од Законот за ревизија наша одговорност е да изразиме мислење во врска со 
конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи за истата деловна 
година. 

Според наше мислење годишниот извештај и годишната сметка за годината која завршува на 
31.12.2015 година се конзистентни во сите материјални аспекти со финансиските информации обелоденети 
во ревидираните финансиски извештаи за истиот период. 

Скопје, 28.04.2016 
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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 

1. Општи податоци на ентитетот

Акционерското друштво за производство на конфекциски производи Мода Свети Николе со седиште на 
ул.Маршал Тито 79, Свети Николе, е основано на 05.01.1996 година . 

Единствениот даночен број на Друштвото е 4025996101620. 

Единствениот матичен број на Друштвото е 4043642. 

Приоритетната дејност на Друштвото, односно главната приходна шифра  е 14.13 производство на друга 
горна облека. 

Овластени лица на друштвото со овластување извршен директор со неограничени овластувања се: 

- Грозде Цветковски – Свети Николе  
- Менфред Михалски – Бохум, Германија 

Одборот на директори го сочинуваат: 

- Грозде Цветковски – Свети Николе  
- Менфред Михалски – Бохум, Германија 
- Ангел Димитров – Свети Николе 
- Јорданчо Давитков – Свети Николе 
- Мара Саздова – Штип 

Друштвото ги има регистрирано следниве подрушници: 

- Каса Мода Аутлет – Свети Николе 
- Продавница – Капија  - Свети Николе 

Овластено лице на подружниците е Грозде Цветковски. 

Основна главнина на Дрштвото изнесува 86.741.674 денари, односно издадени вкупно 1.431.617 обични 
акции по номинална цена од 1 ЕУР поседувани од 134 иматели на акции. 

Сопствениците на акции со над 5% учество во капиталот се следни: 

- А.Ј.Т Vermogensverwaltung-GMBH- Germany – 17% 
- Casa MOda West GMBH - Germany – 24% 
- L.M.K Holding GMBH - Germany – 17% 
- Manfred Micalski – Germany -  6% 
- Ангел Димитров – Свети Николе – 10% 
- Грозде Цветковски – 10% 
- Останати физички лица – 17% 
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2. Основи за подготовка

Финансиските извештаи кои се ревидирани и за кои е изразено нашето мислење се подготвени во согласност 
со прописите на Република Македонија.  

Финансиските извештаи се засновани на пресметковна основа и на претпоставката за континуитет. 
Финансиските извештаи се подготвени во согласност со усвоените сметководствени политики обелоденети 
во белешката три. 

Финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари и се изготвени  врз  основа на 
податоците од работењето за период  01.01. до  31.12.2015  година споредени со податоците од работењето  
од  01.01. до  31.12.2014  година на друштвото идентификувано во белешка еден. 

Изготвувањето на финансиските извештаи и налага на раководството  да прави проценки и претпоставки кои 
се важни за примената на сметководствените политики и износите на активата, обврските, приходите и 
расходите во извештајот. Фактичките резултати можат да се разликуваат од тие проценки.   

Проценките и основните претпоставки се проверуваат пред подготвување на финансиски извештаи. 
Ревидирањето на сметководствените проценки е признаено за периодот во кој се ревидира проценката и во 
било кои идни периоди во кои ќе имаат ефект.  

Особено, информациите за критичните прашања во проценките и мислењата околу примената на 
сметководствените политики кои имаат најголемо влијание врз признаените износи во одделните финансиски 
извештаи се опишани во белешката пет. 

3. Основни сметководствени политики
Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се 
следните: 

3.1 Признавање на приходи 
Приходите се искажани се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане 
економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат. 

Приходите се искажани по фактурна вредност намалени за данокот на додадена вредност и одобрените 
попусти и се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска 
корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат. 

Приходите од камати се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот принос на 
средства.  

3.2 Признавање на расходи 
Расходите се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска, кога е веројатно дека ќе 
настанат одливи на економски користи и кога истите може веродостојно да се измерат. 
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Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на 
други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат. 

Данокот од добивка се издвојува по прописите на Република Македонија. Основа за пресметување на 
данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и 
расходи, зголемена за непризнаените расходи. Издвојувањата за данок од добивка се вршат согласно 
прописите, по стапка од 10%.  

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок претставува очекувана даночна 
обврска за годината пресметана на непризнаените расходи со примена на стапките на данок од добивка 
важечки на датумот на билансот на состојба. 

Одложениот данок се пресметува со примена на методот на обврски на времените разлики кои се јавуваат 
помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за целите на финансиско известување и износите на 
истите за целите на даночно известување. Износот на одложениот данок се пресметува според важечките 
законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба. 

Co состојба на 31 Декември 2015 и 2014 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства 
и обврски, бидејќи нема оданочиви времени разлики на овие датуми. 

3.3 Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики 
Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска 
противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата требало да биде извршена. 

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во 
странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како 
приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. 

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2015 е следна: 

Валута 2015 2014 
1 EUR 61,5947 61,4814 

3.4 Пари и еквиваленти на парични средства 
Парите и паричните еквиваленти се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на 
финансиските извештаи, парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина и парични средства на 
сметки во банки. 

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

Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивната сегашна состојба и 
локација и ги вклучува фактурната вредност, трошоците за превоз, царината и другите давачки со исклучок 
на данокот на додадена вредност. 
Нето реализационата вредност ја претставува проценетата продажна цена, намалена за трошоците за 
приготвување на залихите за продажба. 
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Потрошокот на залихите се искажува како трошок во периодот во кој настанале соодветните приходи, 
пресметани според методот на просечни цени. 

Оштетувањето на застарените и неупотребливи залихи се врши на товар на расходите. 

3.6 Недвижности и опрема 
Едно средство се признава за недвижност или опрема кога е сигурно дека субјектот истото го поседува и дека 
од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се 
измерат. 

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат: 

  фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и рабати); 
  царините и даноците при неговата набавка; 
 трошоци за подготвување на местото; 
  иницијални трошоци во врска со испорака и ракување; 
 трошоци на монтажа и 
 надомести на експерти поврзани со средството. 

Недвижностите и опремата иницијално се водат според нивната набавна, историска вредност, намалена за 
акумулираната амортизација и оштетување на средствата. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување 
се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или 
отуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи. 

Употребливите годишни стапки на амортизација за 2015 година во однос на 2014 година се следните 
согласно законските прописи: 

 2015 2014 

Градежни објекти 1-5% 1-5% 

Опрема и Компјутери 10-25% 10-25 % 

Мебел 10-20% 10-20% 
Амортизацијата не се пресметува на земјиште и инвестиции во тек. 

3.7 Обврски кон добавувачи и останати обврски 
Обврските  кон добавувачи и останатите  обврски  се  искажуваат во  висина на номиналните износи што 
произлегуваат од деловните трансакции. 

3.8 Капитал и резерви 
Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на друштвото, кој ги опфаќа 
иницијалните, како и дополнително вложените средства. Акумулираната добивка се искажува издвоено од 
капиталот и ги опфаќа сите нераспоредени добивки до денот на билансот на состојба. Непокриената загуба 
се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите непокриени загуби до денот на билансот на состојба. 

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на одредбите од Законот за трговски 
друштва, според кој друштвата се обврзани да издвојуваат во овие резерви најмалку 5% од годишната нето 
добивка до моментот кога оваа резерва ќе достигне 10% од вредноста на капиталот на Друштвото. Ако така 
создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин. 
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Доколку износот на законската резерва не надминува 10% од вредноста на капиталот на Друштвото, истата 
може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од капиталот на 
Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на 
содружници. 

3.9 Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот 
однос 
Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во 
согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се 
уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. 
Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. 

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која 
одговара на две  месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото 
нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за 
финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментов е мала. 

4. Управување со финансиски ризици 
4.1 Фактори на финансиски ризици 
Активностите на друштвото го изложуваат на различни финансиски ризици: Пазарен ризик (вклучувајќи 
валутен ризик, ризик на фер пазарни вредности, каматен ризик и ценовен ризик), кредитен ризик и ризик на 
ликвидност. Друштвото управува со севкупниот ризик  со фокусирање на непредвидливоста на финансиските 
пазари, со цел да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти  на финансиските резултати на 
друштвото. Управувањето со ризици го спроведува самото раководство на друштвото, односно одборот 
на директори. Друштвото нема пишани политики за управување со ризици туку истите се искуствени и 
засновани на усвоените практики од раководството. 

4.2 Пазарен ризик 

Ризик од промена на курсеви на валути 
 Ризикот произлегува од случај на зголемување на вредноста на еврото и американскиот долар во 
однос на функционалната валута – денарот. 

Односот денар - евро во 2015 година е стабилен без позначајни поместувања. 

Ценовен ризик 
 Друштвото е изложена на ризик поради промена на цените на добрата со кои работи вклучувајќи 
ризик од застареност и расипливост на залихата.  

Ризик од промена на каматни стапки 
 Друштвото  на 31.12.2015 нема задолжувања по основ на кредити и изаеми и промената на 
каматните стапки нема влијание на резултатите на друштвото. 

4.3 Кредитен ризик 
 Кредитниот ризик се јавува од готовина и еквиваленти, депозити во банки и финансиски институции 
како и од доспеани ненаплатени побарувања.   
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 Ризикот од ненаплата во друштвото е висок во делот на побарувања поради отсуството на гаранции 
за наплата на обезбедените добра и услуги.  

На 31.12.2015 година вкупниот износ на побарувања за кои не се обезбедени гаранции, вклучувајќи депозити 
во банки изнесува  100,652  илјади денари (2014:  149,506 илјади денари).  

Друштвото на сметки во банки има готовина од 36,872 илјади денари [2014: 26,005 илјади денари]. Овие 
износи претставуваат максимална изложеност кон деловни банки на 31.12. 2015 и 2014 година респективно. 

Со ризикот на побарувања од купувачи се управува преку интерно утврдени лимити на задолженост и 
следење на навременоста на плаќањата. Со ризикот кај банки се управува преку избор и следење на 
резултатите на избраната банка. 

4.4 Ризик на ликвидност 
 Разумното управување со ризикот на ликвидност имплицира обезбедување постојан позитивен 
готовински тек за намирување на обврските во рок. 
Раководството ја следи ликвидоносната резерва составена од готовина и еквиваленти како и можности за 
задолжување на основа на очекуваните готовински текови. 

4.5 Управување со капиталот  
 Целта на управувањето со капиталот на друштвото е да се обезбеди способноста за продолжување 
на операциите во континуитет и да се максимира повратокот на содружниците преку одржување оптимална 
структура на капиталот која ќе ја минимизира цената на капиталот. 

5. Клучни сметководствени проценки и мислења 
Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средства и обврски во рамки на 
следната финансиска година. Процените и судовите континуирано се оценуваат и се засновани на историско 
искуство и други фактори, вклучувајќи дека очекувања на идните настани се веројатни и разумни во дадени 
околности. 

Клучна проценка и претпоставка во 2015 година се однесуваат на претпоставката на континуитет. Значајна 
претпоставка е дека вредноста на залихите и побарувањата не е значајно обезвреднета. 

Функционална валута на друштвото е македонски денар. 

6. Оперативни сегменти 
Друштвото известува само за еден сегмент. Операциите географски се лоцирани во Република Македонија. 

7. Приходи од дејноста 

Опис 2015 2014 

Приходи од продажба на добра и услуги во земјата                       25,926                      29,226  

Приходи од продажба на добра и услуги во странство                     178,962                    229,711  

Вкупно                     204,888                   258,937  
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8. Набавна вредност на продадени стоки и материјали
Набавната вредност на продадените готови производи за 2015 година изнесува 6,688 илјади денари (2014: 
8,228 илјади денари). 

9. Останати приходи
Опис 2015 2014 

Приходи од одобрени попусти 2,037 4,554

Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства 30

Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските 32

Останати приходи од работењето 152 782

Вкупно 2,221 5,366

10. Потрошени материјали

Опис 2015 2014

Трошоци за суровини и материјали      15,131    17,540 

Трошоци за енергија  7,542    11,846 

Резервни делови  4,059    6,625 

Отпис на ситен инвентар    376     263 

Вкупно    27,108   36,274 

11. Трошоци за вработени

Опис 2015 2014

Бруто плати      141,825    146,390 

Надоместоци на вработени  4,785    4,747 
Надоместоци на патни трошоци  557  227 
Трошоци за исхрана и превоз  7,173    8,122 

Вкупно     154,340     159,486 
Просечниот број на вработени во 2015 година изнесува 619 лица. 

Друштвото има организарана исхрана во сопствена кујна и превоз на работници со сопствени превозни 
средства. 

Деталите за исплатените надоместоците на вработени се подолу прикажани: 

Опис 2015 2014

Отпремнина за пензија 307 42 

Трошоци за регрес 4258 4663

Помош во случај на смрт 130 42

Надомест за испратнина – технолошки вишок 90

Вкупно   4,785   4,747 
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12. Останати трошоци 
Опис 2015 2014 

Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет 366 381 

Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги 2,979 2,781 

Услуги за одржување и заштита 567 779 

Наем - лизинг 122 187 

Комунални услуги 278 265 

Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми 35 53 

Останати услуги 581 612 

Транспортни трошоци 1,418 1,696 

Трошоци за репрезентација 116 129 

Трошоци за осигурување 285 401 

Банкарски услуги и трошоци за платен промет 397 412 

Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки 2,106 2,298 

Надоместоци на членови на одбор на директори 281 240 

Дополнително одобрени попусти, рабати 23,611 22,820 

Вредносно усогласување на краткорочни побарувања 38 77 

Трошоци за спонзорство и донации 9 195 

Останати расходи од работењето 972 519 

Вкупно 34,161 33,845 

Во 2015 година Друштвото има добиено фактура од Каза Мода Хајнрих Кат по основ на повеќе пресметани 
трошоци за производство во износ од 23,611 илјади денари. 

13. Финансиски приходи 

Опис 2015 2014 

Позитивни курсни разлики                      183   

Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва                      182   533 

Вкупно                        365                        533  
 

14. Финансиски расходи 

Опис 2015 2014 

Kамати од работењето со неповрзани друштва                           1   

Негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва                      118   396 

Вкупно                        119                        396  
 

15. Данок од добивка 
Данокот од добивка е пресметан по стапка од 10%  на разликата  помеѓу остварените приходи и расходи 
зголемена за износот на непризнатите расходи во износ од 589 илјади денари (2014: 4,220 илјади денари). 
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16. Нематеријални и материјални средства 

Опис Земјиште Објекти Опрема 
Транспортни 
средства 

Нематеријални 
средства 
Софтвер 

Вкупно 

Набавна  вредност 
      

Состојба  со  1  Јануари  2015 1,289 104,570 190,465 11,082 1,414 308,820 
Зголемувања во  текот  на  
годината 

205 
 

4,769 - 
 

4,974 

Состојба  со  31.12.2015 1,494 104,570 195,234 11,082 1,414 313,794 
Акумулирана исправка на 
вредноста       
Состојба  со  1  Јануари  2015 - 66,775 169,176 10,117 785 246,853 
Трошок  за  годината-аморт. 

 
2,562 5,241 715 242 8,760 

Состојба  со  31.12.2015 - 69,337 174,417 10,832 1,027 255,613 

       
Нето   книговодствена  
вредност  на 31.12.2015 

1,494 35,233 20,817 250 387 58,181 

       
Набавна  вредност 

      
Состојба  со  1  Јануари  2014 1,289 104,570 187,864 11,279 764 305,766 

Зголемувања во  текот  на  
годината   

2,601 
 

650 3,251 

Оттуѓувања 
   

(197) 
 

(197) 

Состојба  со  31.12.2014 1,289 104,570 190,465 11,082 1,414 308,820 

Акумулирана исправка на 
вредноста       

Состојба  со  1  Јануари  2014 
 

64,213 162,886 10,610 576 238,285 

Трошок  за  годината-аморт. 
 

2,562 6,290 (296) 209 8,765 

Оттуѓувања 
   

(197) 
 

(197) 

Состојба  со  31.12.2014 - 66,775 169,176 10,117 785 246,853 

       
Нето   книговодствена  
вредност  на 31.12.2014 

1,289 37,795 21,289 965 629 61,967 

Нето   книговодствена  
вредност  на 01.01.2014 

1,289 40,357 24,978 669 188 67,481 

 

Друштвото во текот на 2015 година има извршено набавка на компјутерска опрема, машини за производство 
и опрема за ладење во износ од 4,769 илјади денари. 
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17. Стоки на залиха 

Опис 2015 2014 

Суровини и материјали на залиха                     11,614                    13,744  

Стоки на залиха                       8,016                       4,342  

Производство во тек                       3,895                       3,017  

Резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми                     12,865                    13,629  
Вкупно                     36,390                    34,732  
 

18. Побарувања од купувачи 

Опис 2015 2014 

Побарувања од купувачи во земјата 887  1,833  

Побарувања од купувачи во странство 51  

Побарувања од извозници 81,765  129,622  

Вкупно 82,652  131,506  

19. Краткорочни финансиски средства 
Со 31.12.2015 Друштвото има побарувањае по основ на два орочени три месечни депозити во вкупен износ 
од 18,000 илјади денари (18,000  илјади денари). 

20. Побарувања од државата 

Опис 2015 2014 

Данок на додадена вредност 222  1,003  

Побарувања за повеќе платен данок на добивка 3,282  

Вкупно 3,504  1,003  

21. Парични средства 

Опис 2015 2014 

Парични средства на денарски сметки  2,806  4,103  

Парични средства на девизни сметки  34,064  21,899  

Парични средства во благајна 2  3  

Вкупно 36,872  26,005  

22. Останати побарувања и АВР 

Опис 2015 2014 

Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата 100  137  

Побарувања од вработените 625  726  

Пресметани трошоци 35  

Побарувања по основ на камати за депозити 3  2  

Вкупно 728  900  



МОДА АД Свети Николе | БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 19 

 

Побарувањата од вработените се однесуваат на обврски по основ на купена, а неплатени стоки од 
малопродажните објекти на Друштвото. Истите се наплаќаат од нето платата. 

23. Акционерски капитал 
Акционерскиот капитал на Друштвото со 31.12.2015  се состои од 1,431,617 обични акции со право на глас 
кои ги поседуваат 134 акционери. Номиналната вредност на капиталот изнесува 1,431,617 евра. 

Структурата на капиталот по лица е следна: 

Број на акции Акционерски капитал % 
Правни лица                      818,736            49,607   57% 
Физички лица                      612,881            37,135   43% 

Вкупно                 1,431,617            86,742   100% 
 

24. Обврски спрема добавувачи 

Опис 2015 2014 

Обврски спрема добавувачи во земјата                         1,852                          2,571  

Обврски за нефактурирани стоки                            388                          1,526  

Вкупно                        2,240                         4,097  
 

25. Обврски за даноци 

Опис 2015 2014 

Обврски за данокот на додадена вредност                            148  

Обврски за данок на добивка                            352                          4,115  

Вкупно                            500                          4,115  
 

26. Обврски спрема вработени 

Опис 2015 2014 

Нето плата                                7,948                          8,896  

Придонеси и даноци од плата                                3,571                          4,018  

Вкупно                            11,519                       12,914  
Друштвото со 31.12.2015 има обврски спрема вработени за исплата на плата за декември 2015 за 596 
вработени. 

 Истата е исплатена на 12.01.2016 година. 

27. Обврски по основ учество во резултатот 
Друштвото со 31.12.2015 има обврска за исплата на дивиденда кон физички лица иматели на акции кои 
немаат доставено трансакциски сметки за исплата на дивиденда во износ од 254 илјади денари (2014: 244 
илјади денари). 
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28. Неизвесни обврски 
 Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи 
доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои 
можност за разумна проценка на износот. 

Менаџментот на друштвото смета дека не постојат потенцијални обврски во смисла на судски 
спорови каде истото е тужено од страна на други субјекти, ниту пак има дадено гаранции за други друштва. 

29.  Настани по датумот на билансот на состојба 
 Нема значајни настани кои се случиле по датумот на билансот на состојба, кои влијаат на 
финансиските извештаи и кои треба да бидат обелоденети . 
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Додаток 1- Завршна сметка за 2015 

Додаток 2 – Годишен извештај за 2015  
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