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Извештај на независните ревизори
Извештај за финансиските извештаи
Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на „ЈП Национална
Радиодифузија“ Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото„), составени од Извештај за
финансиска состојба на ден 31 декември 2019 година и Извештај за сеопфатна добивка,
Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш
заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.
Одговорност на Раководството за финансиските извештаи
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски
извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна
Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството
утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се
ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
Одговорност на ревизорот
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на
извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди
прифатени во Република Северна Македонија 1. Тие стандарди бараат наша усогласеност со
етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни
овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени
од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел
стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи.
Избраните процедури зависат од процената на ревизорот и истите вклучуваат процена на
ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради
измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната
контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи
на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на
околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола
на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите
сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од
страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.
Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна
основа за нашето ревизорско мислење со резерва.
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Извештај на независните ревизори (продолжува)
Основа за мислење со резерва
Како што е објавено во Белешката 5 кон придружните финансиски извештаи, нето
евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата на Друштвото со состојба
на 31 декември 2019 година изнесува 444.631 илјади Денари. Ставките на недвижностите,
постројките и опремата набавени во периодот пред 2005 година, се иницијално евидентирани по
нивната историска набавна вредност намалена за соодветната акумулирана амортизација и
последователно, на крајот на секој пресметковен период, ревалоризирани, со примена на
официјално објавени индекси за ревалоризација, врз нивната (ревалоризирана) набавна
вредност и акумулирана амортизација. Ефектите од ревалоризацијата се иницијално
евидентирани како ревалоризациона резерва во рамките на капиталот на Друштвото, а
последователно прекнижени на сметката на акумулираните добивки. Ваквото прекнижување не
е во согласност со прифатените сметководствени политики, кои бараат ревалоризационите
резерви да се признаваат се до моментот на престанок на признавањето на средството или
групата на средства на кои се однесуваат.
Понатаму, ревалоризацијата на недвижностите, постројките и опремата по пат на индексирање
не е во согласност со прифатената сметководствена политика за нивно последователно
признавање која бара овие средства да бидат признаени според нивната историска набавна
вредност намалена за соодветната исправка на вредност или пак како дозволен алтернативен
пристап, според нивната објективна вредност која претставува пазарна вредност утврдена врз
основа на резултатите од претходно извршена проценка од страна на независни професионални
проценители.
Освен тоа, прифатената сметководствена политика за проверка на нефинансиските средства од
потенцијално оштетување, опишана подетално во Белешка 2.4 кон овие финансиски извештаи,
бара Друштвото на крајот на секој пресметковен период, да направи проценка на можното
оштетување на своите материјални средства и доколку се идентификувани такви случаи, на ниво
на т.н. единици кои генерираат парични текови, да ја утврди и евидентира веднаш како
оштетување разликата помеѓу евидентираната и употребната или нето продажната вредност.
Врз основа на спроведените ревизорски процедури ние не стекнавме достатни и соодветни
докази дека ваква проценка е извршена на датумот на известување.
Поради природата и комлексноста на овие средства, ние не бевме во состојба да направиме
таква сопствена проценка и со разумна сигурност да утврдиме дали се потребни корекции на
евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата на датумот на
известување.
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Понатаму како што е објавено во Белешка 5 кон придружните финансиски извештаи и врз основа
на спроведените испитувања на расположливата изворна документација поврзана со ставките
на недвижностите, ние констатиравме дека Друштвото со состојба на 31 декември 2019 година
има евидентирано земјиште во износ од 218.891 илјади Денари. Согласно имотно-правната
документација, Друштвото има добиено земјиште на користење од страна на државата, но не и
сопственост на истото, ниту пак Друштото има покренато постапка за откуп или трансформација
со што нема извршено усогласување на фактичката со евидентираната состојба на овие
средства според регистарот и сметководствената евиденција на датумот на известување.
Имено, Друштвото не поседува во својата сметководствена евиденција соодветни докази за
правото на сопственост. Според тоа, Друштвото има евидентирано во својата сметководствена
евиденција, земјиште за кои средства ние не стекнавме достатни соодветни докази за
сопственост врз истите. Дополнително, врз основа на спроведените процедури констатиравме
дека на датумот на известување 31 декември 2019 година постои неусогласеност на набавната
вредност, сметководствената вредност и тековната депрецијација на недвижностите,
постројките и опремата во регистарот на основни средства и сметководствената евиденција на
Друштвото на износ од 40.681 илјади денари, 26.987 илјади денари и 22.157 илјади денари
последователно. Како резултат на тоа, не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во
однос на комплетноста и точноста на евидентираните недвижности, постројки и опрема како и
годишната депрецијација на Друштвото со состојба на 31 декември 2019 година
Понатаму како што е објавено во Белешка 5 кон придружните финансиски извештаи и врз основа
на спроведените испитувања на расположливата изворна документација поврзана со ставките
на недвижностите, ние констатиравме дека Друштвото со состојба на 31 декември 2019 година
има евидентирано градежни објекти во износ од 9.662 илјади Денари. Согласно имотно-правната
документација, Друштвото има добиено градежни објекти на користење од страна на државата,
но не и сопственост на истото, и за истото Друштото има покренато постапка за легализација на
градежните објекти со кои располага. Според тоа, Друштвото нема извршено усогласување на
фактичката со евидентираната состојба на овие средства според регистарот и
сметководствената евиденција на датумот на известување. Имено, Друштвото не поседува во
својата сметководствена евиденција соодветни докази за правото на сопственост. Според тоа,
Друштвото има евидентирано во својата сметководствена евиденција, градежни објекти за кои
средства ние не стекнавме достатни соодветни докази за сопственост врз истите.
Како што е објавено во Белешка 2.4 кон придружните финансиски извештаи, со состојаба на 31
декември 2019 година, Друштвото има евидентирано телекомуникациска опрема за која
Друштвото има утврдено животен или корисен век од 4 години. Векот на употреба на опремата
потребно е да се дефинира според очекуваната корисност на средството и соодветно Друштвото
да направи сопствена проценка на корисниот век на ваквата опрема од страна на стручни и
компетентни лица со цел да се процени корисниот век согласно барањата на МСС 16 –
Недвижности, постројки и опрема имајќи ги во предвид сите фактори кои влијааат на трошењето
на овие средства (физичко трошење, техничка и комерцијална застареност и други
ограничувања). Друштвото има формирано работна група која има направено извештај за
проценка на корисниот век на средствата, но истиот сеуште не усвоен од Управниот Одбор.
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Како што е објавено во Белешка 8 кон придружните финансиски извештаи, салдото на залихите
на Друштвото со состојба на 31 декември 2019 година изнесува 51.680 илјади Денари. Ние не
присуствувавме на пописот на залихите на Друштвото на наведениот датум бидејќи тој му
претходеше на датумот кога бевме ангажирани за ревизори на Друштвото. Следствено, ние не
бевме во состојба, со примена на други ревизорски процедури, да стекнеме разумно уверување
во однос на количините и вредноста на залихите со состојба на 31 декември 2019 година.
Како што е објавено во Белешка 11 кон придружните финансиски извештаи, евидентираниот
износ на државен капитал на Друштвото на 31 декември 2019 година изнесува 365.360 илјади
Денари и истиот не е запишан и усогласен со регистрираната основна главнина според изводот
од Централниот Регистар на Република Северна Македонија. Нам не ни беше презентирано
соодветно задоволително објаснување за причините за оваа неусогласеност. Поради тоа ние не
бевме во можност да стекнеме разумно уверување во однос на валидноста и точноста на
евидентираниот износ на основната главнина на Друштвото со состојба на 31 декември 2019
година.
Како што е објавено во Белешка 14 кон придружните финансиски извештаи со состојба на 31
декември 2019 година, обврските на Друштвото кон добавувачите изнесуваат 12.201 илјади
Денари, додека останатите тековни обврски изнесуваат 36.834 илјади Денари. Според
информациите од раководството, износот од 30.047 илјади Денари се однесува на обврски кон
Управа за јавни приходи за данок на добивка за кои согласно записникот од надворешна
контрола пресметана е камата за ненавремена исплата на обврската за данок на добивка на
износ од 14.843 илјади Денари. Соодветно, расходите за тековната 2019 година и обврските се
потценети, додека пак добивката за годината што заврши на 31 декември 2019 година е
преценета за погоре презентираниот износ на дополнително утврдените расходи.
Мислење со резерва
Наше мислење е дека, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укаува во пасусот
Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите
материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото “ЈП Национална Радиодифузија”,
Скопје на ден 31 декември 2019 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за
годината што тогаш заврши, во согласност со сметководсвените стандарди прифатени во
Република Северна Македонија.
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ЈП Национална Радиодифузија Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината која завршува на 31 декември 2019
Во илјади денари

Белешка

2019

2018

Приходи од продажба
Останати приходи

15
16

249.721
38.879

249.035
51.364

Трошоци за материјали и енергија
Трошоци за вработени
Депрецијација и амортизација
Останати оперативни трошоци
Добивка од оперативни активности

17
18
5,6
19

(44.733)
(62.444)
(36.427)
(30.017)
114.979

(28.608)
(51.048)
(47.649)
(28.568)
144.526

2.447
(44)
2.403
117.382

1.978
(26)
1.952
146.478

(12.496)
104.886

(14.973)
131.505

104.886

131.505

Финансиски приходи
Финансиски (расходи)
Финансиски приходи/(расходи), нето
Добивка пред оданочување
Данок на добивка
Добивка за годината
Останата сеопфатна добивка
Вкупна сеопфатна добивка за годината

20

21

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи
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ЈП Национална Радиодифузија Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2019
Во илјади денари

Државен
капитал

Резерви

Акумулирана
добивка

Вкупно

365.360

6.299

177.940

549.599

-

-

(2.000)

(2.000)

-

-

(2.000)

(2.000)

-

-

104.886
-

104.886
-

-

-

104.886

104.886

На 31 декември 2019 година

365.360

6.299

280.826

652.485

На 01 јануари 2018 година
Трансакции со сопствениците
Ревалоризација на нетековни
средства
Вкупно трансакции со
сопствениците
Добивка за годината
Останата сеопфатна добивка

365.360

7.096

46.435

418.891

-

(797)

-

(797)

-

(797)

-

(797)

-

-

131.505
-

131.505
-

-

-

131.505

131.505

365.360

6.299

177.940

549.599

На 01 јануари 2019 година
Трансакции со сопствениците
Уплата на вишок на средства на
дел од акумулирани добивки во
Буџет на РСМ согласно Одлука на
Влада (Бел.12)
Вкупно трансакции со
сопствениците
Добивка за годината
Останата сеопфатна добивка
Вкупна сеопфатна добивка

Вкупна сеопфатна добивка
На 31 декември 2018 година

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи
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ЈП Национална Радиодифузија Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината која завршува на 31 декември 2019
Во илјади денари

Бел.

2019

2018

117.382

146.478

36.427
(34.525)
(2.451)
195
2.864
(2.446)
41

47.649
(43.260)
(8.104)
166
2.880
(1.978)
9

117.487

143.840

Залихи
Побарувања од купувачи и останати побарувања
Обврски кон добавувачи и останати обврски

(14.303)
3.817
3.818

(6.681)
2.508
(2.816)

Оперативна добивка по промени во обртен капитал

110.819

136.851

(Платени) камати
(Платен) данок од добивка
Нето парични текови од оперативни активности

(41)
(22.294)
88.484

(9)
(4.426)
132.416

(152.880)
2.446
(150.434)

(5.659)
1.978
(3.681)

Исплатени дивиденди
(Одливи) од исплатени позајмици со камата
Нето парични текови од финансиски активности

(2.000)
(5.025)
(7.025)

(6.226)
(6.226)

Нето промени кај паричните средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти на почетокот

(68.975)
301.669

122.509
179.160

232.694

301.669

Оперативни активности
Добивка пред оданочување
Исправки за:
Депрецијација
Одложени приходи од донации
Приход од наплатени, претходно отпишани побарувања
Нето сегашна вредност на расходувана опрема
Расход од оштетување на ненаплатливи побарувања
Приходи од камати
Расходи од камати

5,6
16
16
19
19
20
20

Добивка од работење пред промени во оперативниот
капитал
Промени во оперативниот капитал:

Инвестициони активности
(Набавка) на недвижности, постројки и опрема
Приливи по камати
Нето парични текови од инвестициони активности
Финансиски активности

Парични средства и еквиваленти на крајот
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ЈП Национална Радиодифузија Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019
Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
ЈП Национална Радиодифузија Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е јавно претпријатие
основано од Владата на Република Северна Македонија со Закон за основање на ЈП
Национална Радиодифузија, донесен на 28 јануари 1998 година.
Друштвото е регистрирано во Централен Регистер на Република Северна Македонија под ЕМБД
бр.5218837 и Деловоден број: 30120120032220. Седиштето на Друштвото е во Скопје на Бул.
Гоце Делчев бр.19 Скопје.
Во согласност со член 5 од Законот за основање на ЈП Национална Радиодифузија – Скопје (Сл.
Весник на РМ бр.6/98 и дополнување во бр.98/2000) основна дејност на Друштвото опфаќа:
-

-

-

развој, проектирање, изградба, одржување и употреба на основната радиодифузна
мрежа на територијата на Република Северна Македонија;
обезбедување пренос, емитување и дистрибуција на радио и телевизиски програми и
други информациски содржини наменети за општ прием во слободен простор и по
кабловска радио-телевизиска мрежа на територијата на Република Северна Македонија;
обезбедување на телетекс, пренос на податоци преку радио и други услуги преку
основната радиодифузна мрежа;
обезбедување емитување на посебни програми за информирање, зачувување на
културните и историските традиции и за одржување и унапредување на врските со
иселениците и други граѓани од Република Северна Македонија кои живеат во соседните
земји, Европа и други континенти; и
контрола и мерење на квалитетот и покриеноста на територијата на Република Северна
Македонија со радио и телевизиски сигнали емитувани од МРТ, како и контрола и мерење
на пречки од други радиодифузни станици.

Со новите законски измени објавени на 12 Јули 2019 година во Службен весник бр.143 на
Република Северна Македонија извршени се измени и дополнувања во дејноста на Јавното
Претрпијатие Македонска Радиодифузија-Скопје. Оттука и дефинираните дејности на ЈП
Македонска Радиодуфузија Скопје се:
-

-

пренос и емитување на програмите и програмските сервиси што ги обезбедува
јавниотрадиодифузен сервис Македонска радиотелевизија (во натамошниот текст
МРТ),согласно со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
ЈП Македонска Радиодуфузија-Скопјеза потребите на МРТ експериментално пренесува
и емитува програми и/или програмски сервиси,обезбедува дополнителни услуги за
емитување или пренос на програми и/или програмски сервиси на различни видови
технолошки платформи, врз основа на одобрена студија од страна на Владата на
Република Северна Македонија,
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ЈП Национална Радиодифузија Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019
Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжува)
-

-

-

контрола и мерење на квалитетот и покриеноста на територијата на Република Северна
Македонија на програмските сервиси кои ги пренесува и емитува јавното претпријатие,
обезбедува оптичка инфраструктура и придружни средства за потребите на операторите
за нивно агрегациско поврзување со пристапни broadband мрежи,
поврзување на институциите од јавниот сектор и локациите за бесплатен WiFI интернет
пристап во единиците на локалната самоуправа на Националната оптичка транспортна
мрежа,
обезбедување на пристапни broadband мрежи и средства во областите каде нема
доволен комерцијален интерес за инвестиции за ваков вид на мрежи, со цел операторите
истите да ги користат за на крајните корисници да им обезбедат broadband пристап до
интернет и други
Друштвото може да остварува и дополнителни активности и услуги со надомест, по други
радиодифузни мрежи, поврзани со основната дејност, а особено заради целосно и
економично користење на техничките и човечките капацитети и остварување на
дополнителен приход.

Основна дејност на Друштвото е регистрирана според шифра 61.20 дејности на бежични
телекомуникации – развој, проектирање, изградба и одржување на основната радиодифузна
мрежа на територија на Република Северна Македонија.
Друштвото ги извршува своите активности преку:
-

три радио мрежи на ултра кратки бранови (ВХВ/ФМ)
една радио мрежа на средни бранови (СБ)
дигитален мултиплекс (ДВБ-Т); и
мрежа за микробранови дигитални преносни врски.

Друштвото е формирано со цел да ги исполнува јавните потреби на граѓаните со ефикасно и
економично располагање на собраните средства од дадените услуги во склоп на својата дејност.
Друштвото ја обавува својата дејност врз основа на следнава законска рамка, и тоа:
-

Закон за основање на ЈП Национална радиодифузија – Скопје (Службен весник на РСМ
бр.6/98 и дополнување во 98/2000, 143/2019, 143/2019,152/2019);
Закон за јавни претпријатија (Сл. Врсник на РСМ бр.38/96;6/02;40/03;49/06;22/07;83/09 и
97/10)
Закон за електронски комуникации (Сл. Врсник на РСМ бр.39/2014, 188/2014)
Закон за радиодифузна дејност (Сл. Врсник на РСМ бр.100/2005; 19/2007; 103/2008; 6/10;
97/2011 и 145/2010)
Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Сл. Врсник на РСМ бр.
184/2013;13/2014; 44/2014; 101/2014; 132/2014 , 142/16 и 132/17).
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ЈП Национална Радиодифузија Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019
Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжува)
Организационата структура на Друштвото (до ниво на сектор) е како што следи:
Деловни единици/сектори




-

Деловна единица за Економски правни и општи работи
Сектор за екномски работи,
Сектор за нормативно правни и општи работи, човечки ресурси,
Деловна единица за Пренос и емитување
Сектор Емисиона техника и
Сектор Телекомуникации
Деловна единица за Развој и инфраструктура
Сектор Инфраструктура
Сектор Развој и инвестиции

Организациони единици надвор од деловните единици
- Дирекција и Самостојно одделение за Внатрешна Контрола и Ревизија
Органите на Друштвото, согласно член 16 од Законот за јавни претпријатија се Управниот одбор,
Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиско работење и Директорот.
Управниот одбор на 31 декември 2019 година е во следниот состав:
Име и презиме
Размена Чекиќ Дуровиќ
Вегим Селими
Дионис Танасковски
Билјана Боцеска
Алајдин Алиу
Марко Михаилоски
Маја Герасимовска

Позиција во УО
Претседател
Заменик претседател
Член
Член
Член
Член
Член

Надзорниот одбор на 31 декември 2019 година е во следниот состав:
Име и презиме
Сашо Јаковлески
Валентин Тасевски
Дрита Мифтари
Магдалена Савевска

Позиција во НО
Заменик претседател
Член
Член
Член

На 31 декември 2019 година, Директор на Претпријатието е М-р Адмирим Алити, избран од
страна на Управниот одбор со Одлука број 02-683/5од 2018 година.
Просечниот број на вработени во Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2019
година изнесува лица 141 лица (2018: 117 лица).
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ЈП Национална Радиодифузија Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019
Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

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
(“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 06/2016) и Правилникот за водење сметководство
(“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од
2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со
Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на
постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на
меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени
стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.
Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за
финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски
(вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната
вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход
се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.
Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ прифатени и објавени во
Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени
проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во
процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок
степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се
значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени
проценки.
Друштвото ја води сметководствената евиденција и подготвува финансиски извештаи во
локалната валута – Македонски Денар (МКД или Денар) која претставува функционална и
презентациска валута.
Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31
декември 2019 и 2018 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие
финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.
Онаму каде што е неопходно направени се прилагодувања во презентацијата на споредбените
податоци со цел истата да одговара на презентацијата на тековните податоци.
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2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)
2.2.

Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена
на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани
во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари”) по средниот курс на Народна
Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите
добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за
сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното
настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на
Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

1 УСД
1 ЕУР

2.3.

31 декември 2019
54,9518 Денари
61,4856 Денари

31 декември 2018
53,6887 Денари
61,4950 Денари

Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна односно претпоставена
набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради
оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат
на набавката на средствата.
Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на
одредени ставки на недвижностите и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 1
јануари 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени и објавени од
страна на Државниот Завод за Статистика.
Ефектот од ревалоризацијата на недвижностите, постројките и опремата во текот на периодите
е иницијално евидентиран на сметката на ревалоризационите резерви, која претставува
составен дел на сметките од капиталот. Последователно на крајот на 2007 година, овие резерви
се рекласифицирани (прекнижени) на сметката на акумулираната добивка.
Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за
материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.
Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се
признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни
економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно
да се измери.
Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за
сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.
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2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)
Недвижности, постројки и опрема (продолжува)
Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на
останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопропорционално, со цел,
да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални
вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:
Градежни објекти
Компјутери
Погонски и деловен инвентар,
мебел и транпортни средства

40 години
4 години
4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат и
доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираниот износ на
средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до
неговиот надоместлив износ.
Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на
приливите со евидентираниот износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната
добивка во периодот кога настануваат.

2.4.

Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото, со дефиниран век на употреба, се
мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од
оштетување.
Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни
економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката
може разумно да се измери.
Компјутерски софтвер
Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се
признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани
со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и
кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една
година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски
софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопропорционална
метода во текот на период од пет години.
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2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)
2.5.

Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на
употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или
промени на услови укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се
надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот
надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува
повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето
продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро
известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни
готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и
од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за
поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира
готовина.

2.6.

Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски
средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски
средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположиви за продажба.
Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги
класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.
Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби
Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства
наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за
тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија
се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година
Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање
Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни
периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да
ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година Друштвото
нема класифицирано средства во оваа категорија.
Кредити и побарувања
Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или
детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните
средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот
за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот
за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати
побарувања како и парични средства и еквиваленти.
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2.

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)
Финансиски средства расположливи за продажба
Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа
категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени
во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од
12 месеци од датумот на известување. Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година
Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.
Признавање и мерење на финансиските средства
Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на
трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.
Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби
почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите
се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да
се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства
или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од
сопственоста. Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по
објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната
објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по
амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Сите финансиски
средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се
признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.
Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна
вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат.
Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во
моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.
Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања
класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна
добивка.
Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се
оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се
вклучува во извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии
од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за
продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во
добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивидени од финансиските средства
расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи
во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.
Депризнавање на финансиските средства
Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на
паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги
пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.
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2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)
Финансиски средства (продолжува)
Оштетувањето на финансиските средства

a.

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои
објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски
средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба
поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како
резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и
дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или
групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. Како докази за
оштетување може де се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат
значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе
влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за
намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои
кореспондираат со загубата. За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради
оштетување претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната
вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната
ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се
намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено
признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби.
Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка,
тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на
мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери
оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи
пазарна цена. Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и
тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на
оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно
признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.
б.

Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Друштвото проценува дали постои
објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски
средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во
подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или
пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна
вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.
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2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)
Финансиски средства (продолжува)
Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба,
кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна
вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за
финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или
загуба за периодот. Доколку во некој последователен период објективната вредност на
должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба
се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на
евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се
намалува преку тековните добивки или загуби.

2.7.

Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот
за финансиска 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.

2.8.

Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето
реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата,
намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и
резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци
направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот
на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа
на нормалниот оперативен капацитет.

2.9.

Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени
стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една
или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус дококлку е
подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат
наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.
Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и
последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на
методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување.
Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото
нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на
плаќања. 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 оштетени. Значајните должници се тестираат за
оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на
кредитен ризик се проценуваат групно.
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2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)
Финансиски средства (продолжува)
Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и
сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната
ефективна каматна стапка на финансискто средство. Средствата со краткорочно доспевање не
се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби со
признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот
расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на
побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата
на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

2.10.

Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во
банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од
3 месеци од датумот на стекнување.

2.11.

Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Државен капитал
Државниот капитал се состои од објективната вредност на монетарните и немонетарните
средства доделени од страна на основачот на Друштвото во моментот на неговото основање.
Последователно, основачкиот капитал е зголемуван по пат на алокација на добивките и
ревалоризационите резерви.
(г) Резерви
Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни резерви и резерви од
реинвестирана добивка се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од
ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за
продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на
акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и
акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат
за покривање на загубите, за купување на сопствени удели и исплата на дивиденди.
(д) Акумулирани добивки/загуби
Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.
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2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)
2.12.

Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман.
Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во
категоријата останати финансиски обврски по амортизирана набавнавредност. Овие
финансиски обврски се состојат од обврски спрема добавувачи и останати обврски и позајмици.
Обврски кон добавувачи и останати обврски
Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во
нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на
истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на
еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведниот услов, истите
се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по
нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана
набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.
Позајмици
Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за
трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната
амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на
трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за
времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.
Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок
за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се
повлече.
Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои
доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира
како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот.
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.

Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или
производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен
значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се
додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително
подготвени за нивната наменска употреба или продажба.
Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по
кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за
позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.
Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој
настанале.
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2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)
2.14.

Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во
зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното
средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.
Друштвото како закупец
Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува
ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства
се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност
или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по
основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем
обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската.
Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем
се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем
периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството
до крајот на наем периодот.
Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопропорционална основа во
текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување
се признаваат во периодот на нивното настанување.
Друштвото како закуподавач
Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од
сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни
трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во Извештајот за финансиската
состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот
на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се
признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се
признаваат како одложен приход.

2.15.

Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и
одложениот данок на добивка.
Тековен данок на добивка
Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува
добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за
одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит
како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби
утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период
за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните
периоди.
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2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)
Тековен и одложен данок на добивка (продолжува)
Одложен данок на добивка
Одложен данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за
времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и
износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При
утврдување на одложениот даночен трошок се користат тековните важечки даночни стапки.
Одложениот даночен трошок се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната
добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат
капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.
Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за
искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со
состојба на 31 декември 2019 и 2018 година Друштвото нема евидентирано одложени даночни
обврски односно средства.

2.16.

Надомести 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. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски
планови.
Краткорочни користи за вработените
Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога
соодветната услуга ќе се 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 не пресмета и не евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ
за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.
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2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)
2.17.

Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена
вредност, освен:
-

-

Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив
од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од
трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно;
и
Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена
вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните
органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската
состојба.

2.18.

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
процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување
и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на
времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна
вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.19.

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
данокот 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 продажба на производи
Приходот од продажба на производи се признава во моментот на испорака до корисникот, кога
приходот може да се пресмета, кога е сигурно дека ќе има финансиски прилив и кога се
исполнети специфични критериуми во однос на активностите на Друштвото. Приходите не се
сметаат разумно мерливи се додека сите услови поврзани со продажбата не се исполнети.
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2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)
Признавање на приходите и расходите (продолжува)
Приходи од радиодифузна такса
Радиодифузната такса претставува јавна давачка што служи за покривање на трошоците за
создавање и емитување на програми и за техничко-технолошки развој на дејноста.
Во септември 2017 година, со измени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
радиодифузната такса е укината. Сo овие измени пропишано е обезбедување на средства за
финансисрање на радиодифузната дејност со средства од Буџетот на РМ. Распределбата на
средствата помеѓу корисниците на средствата не е променета.
Приходи од обезбедување на услуги
Приходот 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.
Приходи од наемнини
Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите
на правопропорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку
ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем
периодот.
Финансиски приходи и трошоци
Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот
принос на средствата.
Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци
за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби
со користење на методот на ефективна камата.
Приходи од дивиденди
Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.
Расходи од деловното работење
Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите
односно во периодот на нивното настанување.
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2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)
Признавање на приходите и расходите (продолжува)
Пребивање на приходите и расходите
Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не
генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат
приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој
приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање
ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.20.

Државни поддршки

Друштвото добива државни подршки во вид на основни средства и субвенции. Државните
поддршки не се признаваат додека нема разумна сигурност дека Друштвото ќе ги исполни
условите кои се наведени во договорите за поддршка како и сигурност дека поддршките ќе бидат
примени.
Државните поддршки чии примарен услов е дека друштвото може да купува, гради или поинаку
набавува нетековни средства, се признаени како одложен приход во Извештајот на финасиска
состојба и пренесен во добивка или загуба на системска и рационална основа во текот на
корисниот период на поврзаните средства.

2.21.

Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во
финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

2.22.

Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку
постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така,
неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои
веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како
резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на
денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

2.23.

Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно
влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.
Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот
тек на работењето.

2.24.

Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со
состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може
да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот
на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка
доколку истите се материјално значајни.
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3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ
3.1.

Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер,
вклучувајќи кредитен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви
и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста
на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз
успешноста на деловното работење на Друштвото.
Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно
одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици,
како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки,
кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2.

Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната
страна на финасискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски.
Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства
и парични еквиваленти.
Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални
карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека
продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно
Друштвото има воспоставени политики според кои кредибилитетот на секој дилер и клиент со
поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот, додека малопродажбата
целосно е однапред планирана.
Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради
големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и
географски региони.
Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната
вредност на финансиските средства признаени на датумот на Извештајот за финансиската
состојба, кои се прикажани во следната табела:

Класи на финансиски средства - евидентирана вредност
Побарувања од купувачи, нето
Побарувања од вработени
Побарувања од извршители
Парични средства и еквиваленти

2019

2018

8.157
139
145
232.694
241.135

12.704
165
145
301.669
314.683
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3.

УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.3.

Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и
ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно
обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од
купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на
дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства
преку расположливи кредитни линии.
Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на
финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните
готовински текови на финансиските обврски.
31 Декември 2019
Тековни

Обврски кон добавувачи
Обврски кон вработени
Обврски за надоместоци спрема членови
на управен и надзорен одбор
Позајмици со камата

Нетековни

До 1 година

1 до 2
години

2 до 5
години

Подоцна од
5 години

12.201

-

-

-

5.396

-

-

-

129

-

-

-

11.412

-

-

-

29.138

-

-

-

31 Декември 2018
Тековни

Обврски кон добавувачи
Обврски кон вработени
Обврски за надоместоци спрема членови
на управен и надзорен одбор
Позајмици со камата

3.4.

Нетековни

До 1 година

1 до 2
години

2 до 5
години

Подоцна од
5 години

13.364
346

-

-

-

143

-

-

-

15.768
29.621

669
669

-

-

Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните
стапки кои имаат влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските
инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста
на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.
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3.

УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)
Ризик од курсни разлики
Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни
разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото.
Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството
на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута
поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните
средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

Средства
ЕУР
Обврски
ЕУР
Нето средства

2019

2018

-

821

4.759
(4.759)

4.916
(4.095)

Анализа на сензитивноста на странски валути
Ефект врз финансискиот резултат

ЕУР

1%

2019

2018

(48)

(41)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во
странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при
промена на курсот за 1% во однос на ЕУР. Негативен износ погоре означува намалување на
добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата
вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР. При намалување на вредноста
на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР, ефектот врз добивката или
останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре
(во илјади Денари).
Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност
Друштвото е изложено на ефектите на флуктуациите на пазарните каматни стапки врз неговата
финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка
одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува
лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна
концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на
известување. Флуктуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени,
може да имаат неповолен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто
време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо
ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.
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3.

УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)
2019

2018

8.157
139
145
334
8.775

12.704
165
145
42
13.056

232.360

301.627

241.135

314.683

12.201
10.003
5.396

13.364
10.134
346

129

143

27.729

23.987

1.409

6.303

29.138

30.290

Финансиски средства
Некаматоносни
Побарувања од купувачи, нето
Побарување од вработени
Побарувања од извршители
Парични средства и еквиваленти
Со фиксна каматна стапка
Парични средства и еквиваленти
Со променлива каматна стапка
Парични средства и еквиваленти
Финансиски обврски
Некаматоносни
Обврски кон добавувачи
Позајмици со камата
Обврски кон вработени
Обврски за надоместоци спрема членови на надзорен и
управен одбор
Со фиксна каматна стапка
Позајмици со камата
Со променлива каматна стапка
Позајмици со камата

Анализа на сензитивноста на каматни стапки
2019

Со променлива каматна стапка

Нето износ
-

2%
-

(2%)
2018

Со променлива каматна стапка

Нето износ
-

2%
-

(2%)
-
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Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или
останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле
повисоки/пониски за 2%.

3.

УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.5.

Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да
продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди
приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална
структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.
Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши
корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите,
да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.
Показател на задолженост
Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат
позајмиците обелоденети во Белешка 12, парични средства и еквиваленти и главнина, која се
состои од уплатен капитал, законски резерви и акумулирана добивка.
Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како
однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити
се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и
паричните еквиваленти.
Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

Позајмици со камата
Парични средства и еквиваленти
Нето обврски
Капитал

3.6.

2019

2018

11.412
(232.694)
(221.282)

16.437
(301.669)
(285.232)

652.485
-

549.599
-

Процена на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или
некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се
одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или
обврската.
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УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.

Процена на објективна вредност (продолжува)

3.6.1.

Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната
вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната
вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се
базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната
вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена
како што следи:


Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или
обврски;



Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се
достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени)
или индиректно (т.е. изведени од цени); и



Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци
достапни за набљудување од пазарот

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, Друштвото нема средства класифицирани во
оваа категорија.

3.6.2. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност
Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски
средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според
објективна вредност се прикажани во табелата подолу:
Евидентирана вр.
2019
2018
Средства
Побарувања од купувачи, нето
Побарување од вработени
Побарувања од извршители
Парични средства и еквиваленти
Вкупни средства
Обврски
Позајмици со камата
Обврски кон добавувачи
Обврски кон вработени
Обврски за надоместоци спрема членови на
надзорен и управен одбор
Вкупни обврски

Објективна вр.
2019
2018

8.157
139
145
232.694
241.135

12.704
165
145
301.669
314.683

8.157
139
145
232.694
241.135

12.704
165
145
301.669
314.683

11.412
12.201
5.396

16.437
13.364
346

11.412
12.201
5.396

16.437
13.364
346

129

143

129

143

29.138

30.290

29.138

30.290
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3.

УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност (продолжува)
Кредити и побарувања
Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за
резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на
евидентираната вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.
Останати финансиски средства
Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и
еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што
се со доспеаност помала од 3 месеци.
Обврски спрема доверителите и обврски по кредити
Објективната вредност на обврските кон добавувачите и останатите обврски е приближна на
евидентираната вредност. Објективната вреност на позајмените со варијабилна каматна стапка
е приближна на евидентираната вредност поради прилагодувањата на каматните стапки и
специфични финансиски обврски кон пазарните каматни стапки за слични инструменти.
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4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ
При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие
финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави
претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од
нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на
минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките
резултати може да одстапуваат од таквите проценки.
Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени
проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање
влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за
тековниот и идните периоди.
Несигурност во проценките
Оштетување кај нефинансиски средства
Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството
или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на
надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од
секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на
сегашната вредност на тие готовински текови.
Оштетување кај финансиски средства
Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања
Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати
побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги
подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за
побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели
врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи,
кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова
подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните
приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните
отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да
го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.
Употребен век на средствата што се амортизираат
Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат
на 31 декември 2019 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на
средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата.
Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6.
Залихи
Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето
реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност ги зема предвид
најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени
проценките.
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4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ (продолжува)
Објективна вредност на финансиски средства
Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува
објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена,
Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и
претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот
ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не
се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при
определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат
од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови
на датумот на известување.
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5. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА
Земјиште

Градежни
објекти

Постројки и
опрема

Вкупно

218.891

271.506

1.141.256

1.631.653

Набавки

-

-

5.659

5.659

Ревалоризација
Расходувања и оттуѓувања

-

(3.726)
-

(19.805)
(28.544)

(23.531)
(28.544)

На 31 декември 2018

218.891

267.780

1.098.566

1.585.237

На 01 јануари 2019

218.891

267.780

1.098.566

1.585.237

-

-

152.880
(17.448)

152.880
(17.448)

218.891

267.780

1.233.998

1.720.669

-

261.844
982
(3.615)
(3.566)
-

998.581
46.461
(19.120)
3.566
166

1.260.425
47.443
(22.735)
166

-

-

109

109

-

-

(28.544)

(28.544)

На 31 декември 2018

-

255.645

1.001.219

1.256.864

На 01 јануари 2019

-

255.645

1.001.219

1.256.864

Депрецијација за годината

-

1.468

34.959

36.427

Расходувања и оттуѓувања

-

-

(17.253)

(17.253)

На 31 декември 2019

-

257.113

1.018.925

1.276.038

На 31 декември 2018

218.891

12.135

97.347

328.373

На 31 декември 2019

218.891

10.667

215.073

444.631

Набавна вредност или
ревалоризирана вредност
На 01 јануари 2018

Набавки
Расходувања и оттуѓувања
На 31 декември 2019
Акумулирана депрецијација
На 01 јануари 2018
Депрецијација за годината
Ревалоризација
Пренос од / во
Корекција по попис
Корекција/пренос на
депрецијација од
нематеријални средства
Расходувања и оттуѓувања

Нето евидентирана вредност
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Недвижности, постројки и опрема (продолжува)
Расходување на недвижности, постројки и опрема
Во текот на 2019 година Друштвото расходуваше дел од своите недвижности, постројки и опрема
со набавна вредност на износ од 17.448 илјади Денари (2018: 28.544 илјади Денари) и
акумулирана депрецијација на износ од 17.253 илјади денари (2018: 28.544 илјади Денари).
Нивната неотпишана вредност признаена во тековните расходи за 2019 година изнесува 195
илјади Денари (2018: нула илјади Денари) (Белешка 19).

6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
Софтвер и лиценци

Вкупно

19.307

19.307

(267)

(267)

На 31 декември 2018

19.040

19.040

На 01 јануари 2019

19.040

19.040

На 31 декември 2019

19.040

19.040

На 01 јануари 2018
Депрецијација за годината
Ревалоризација
Корекција/пренос на депрецијација од
нематеријални средства
На 31 декември 2018

19.210
205
(266)

19.210
205
(266)

(109)

(109)

19.040

19.040

На 01 јануари 2019

19.040

19.040

На 31 декември 2019

19.040

19.040

На 31 декември 2018

-

-

На 31 декември 2019

-

-

Набавна вредност
На 01 јануари 2018
Ревалоризација

Акумулирана депрецијација
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7. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ
Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на
датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на
следниов начин:
31 декември 2019
Средства според Билансот на состојба
Побарувања од купувачи, нето
Побарувања од вработени
Побарувања од извршители
Пари и парични еквиваленти

Обврски според Билансот на состојба
Позајмици
Обврски кон добавувачи
Обврски кон вработени
Обврски за надоместоци спрема членови на
надзорен и управен одбор

31 декември 2018
Средства според Билансот на состојба
Побарувања од купувачи, нето
Побарувања од вработени
Побарувања од извршители
Пари и парични еквиваленти

Обврски според Билансот на состојба
Позајмици
Обврски кон добавувачи
Обврски кон вработени
Обврски за надоместоци спрема членови на
надзорен и управен одбор

Средства по обј.вредност
преку добивки и загуби

Вкупно

8.157
139
145
232.694

8.157
139
145
232.694

241.135

241.135

Останати фин.
обврски.по аморт.наб.вр.
11.412
12.201
5.396

Вкупно
11.412
12.201
5.396

129

129

29.138

29.138

Средства по обј.вредност
преку добивки и загуби

Вкупно

12.704
165
145
301.669

12.704
165
145
301.669

314.683

314.683

Останати фин.
обврски.по аморт.наб.вр.
16.437
13.364
346

Вкупно
16.437
13.364
346

143

143

30.290

30.290
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8. ЗАЛИХА
2019

2018

47.693
3.090
897
51.680

38.401
3.584
899
42.884

2019

2018

432.352
62.899

434.803
64.582

495.251

499.385

(487.094)

(486.681)

8.157

12.704

474
145
145
-

171
145
131

764

447

(6)

(6)

758
8.915

441
13.145

Суровини и материјали
Ситен инвентар
Резервни делови

9. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

Побарувања од купувачи
Побарувања за радиодифузна такса
Домашни купувачи
Намалено за: резервирања за оштетувања
Вкупно побарување од купувачи
Останати тековни побарувања
Побарување за повеќе платен ддв
Побарување од вработени
Побарување од извршители
Побарувања за дадени аванси
Намалено за: резервирање за оштетувања
Вкупно останати побарувања

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата
Салдото на побарувањата од купувачите на датумот на известување може да се анализира
според следниве категории на кредитен ризик:
31 декември 2019
Набавна вредност
Исправка на вредност
Нето евидентирана вредност
31 декември 2018
Набавна вредност
Исправка на вредност

Доспеани
неоштетени

Оштетени

Вкупно

8.157
8.157

487.094
(487.094)
-

495.251
(487.094)
8.157

Доспеани
неоштетени

Оштетени

Вкупно

12.704
-

486.681
(486.681)

499.385
(486.681)
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12.704

-

12.704

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)
Старосната структура на доспеаните, неоштетени побарувања на датумите на известување е
како што следи:
2019
2018
До 60 дена
Од 61 до 120 дена
Од 121 до 180 дена
Од 181 до 360 дена
Над 1 година

2.435
518
704
287
4.213
8.157

4.122
1.749
1.316
1.087
4.430
12.704

Промените во сметката на резервирање на побарувањаата и останати побарувања поради
оштетување е како што следи:
Побарувања од купувачи

2019

2018

486.681

491.905

2.864
(2.451)

2.880
(8.104)

487.094

486.681

2019

2018

На 1 јануари

6

6

Отпис на оштетени побарувања поради изгубени тужби по судски одлуки

-

-

На 31 декември

6

6

На 1 јануари
Расход поради оштетување за годината (Белешка 20)
Наплатени претходно резервирани побарувања (Белешка 17)
На 31 декември

Останати побарувања

10. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ

Денарски сметки во домашни банки
Кредитни картички во домашни банки
Готовина во благајна
Девизни сметки кај домашни банки

2019

2018

232.360
223
111
-

300.806
42
821

232.694

301.669
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11. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
Државен капитал
Според изводот од тековната состојба кај Централниот Регистар на Република Северна
Македонија вредноста на основната главнина не е утврдена. Според сметководствената
евиденција на Друштвото вредноста на основната главнина на 31 декември 2019 и 2018 година
изнесува 365.360 илјади Денари. Единствен сопственик на Друштвото е Влада на Република
Северна Македонија.
Резерви
Движењето на сметките на резервите во текот на 2019 и 2018 година е како што следи:
Резерви

Вкупно

01 јануари 2018
Револоризација на нетековни средства (Бел.5 и 6)

7.096
(797)

7.096
(797)

31 декември 2018 / 01 јануари 2019

6.299

6.299

-

-

6.299

6.299

Револоризација на нетековни средства (Бел.5 и 6)
31 декември 2019

Резервите, кои со состојба на 31 декември 2019 изнесуваат 6.299 илјади денари (2018: 6.299
илјади денари) се состојат во целост од законски резерви, создадени врз основа на тековната
законска регулатива. Законските резерви, се создадени во текот на годините преку распределба
на добивката по оданочување и реворизациони резерви. Во согласност со законската
регулатива, Друштвото има обврска секоја година да издвојува 5% од својата нето добивка по
оданочување, се додека нивото на тие резерви не достигне 10% од регистрарираниот капитал.
Овие резерви можат да се користат за покривање на загуби и исплати на дивиденди на
оснивачот, по претходна одлукана Управниот одбор.
Акумулирана добивка
Во текот на 2019 година Друштвото исплати вишок на средства на дел од акумулираната добивка
во Буџетот на Република Северна Македонија на износ од 2.000 илјади денари (2018: нула
илјади денари) согласно Одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на вишокот
на средства на дел од акумулираната добивка на Јавното Претпријатие Македонска
Радиодифузија – Скопје и уплата во буџетот на Република Северна Македонија бр.45-5512/1 од
20 август 2019 година.
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12. ПОЗАЈМИЦИ
2019

2018

Министерство за финансии преземен долг од лондонски и париски
клуб, на износ од 22.511.865 денари, каматна стапка 4% годишно и
период на враќање до 01.03.2020 година и грејс период од 1 година.

1.409

6.303

Вкупно долгорочни позајмици

1.409

6.303

(1.409)

(5.634)

-

669

10.000

10.000

1.409

5.634

3

134

11.412

15.768

11.412

16.437

Долгорочни позајмици со камата

Намалено за: тековна доспеаност
Долгорочен дел
Краткорочни позајмици со камата
Министерство за финансии превземен долг согласно договор за
безкаматна позајмица од Буџет на РСМ за сервисирање на доспеан
долг за електрична енергија склучен со Министерство за Финансии
на РМ, број на договор 08-30571/2 од 08.08.2008 и со рок на
доспевање на 31.12.2008
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици со камата
Обврски по камати
Краткорочни позајмици и тековно доспев.на долгорочни
позајмици
Се вкупно позајмици

Прегледот на доспевањето на обврските по позајмици и финансиски наеми е презентиран во
Белешката 3.3.
Планот за отплата на долгорочните позајмици е како што следи:

Во рок од 12 месеци
Во рок од 2 - 5 години
Над 5 години

2019

2018

-

669
669
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13. ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ
На 31 декември 2019 година, салдото на одложените приходи во износ од 24.988 илјади денари
(2018: 65.020 илјади Денари) се состои од следново:

2019

2018

7.171

7.171

12.050

12.050

3.937
1.830
24.988

43.969
1.830
65.020

Донации од поранешни години
Мрежен систем
Донација од МТТВ за III-та фаза и ТВ Мрежа од Норвешка влада за
дигитализација на микробрановите мрежи
Дигитализација
Парични средства Тарбс

Промените во сметката одложени приходи од донации е како што следи:
2019

2018

65.020

108.280

(34.525)

(43.260)

Отпис на залиха

(5.507)

-

На 31 декември

24.988

65.020

На 1 јануари
Амортизација на материјални средства примени преку донации
(Бел.16)

Разграничените приходи кои со состојба на 31 декември 2019 година изнесуваат 24.988 илјади
денари (2018: 65.020 илјади Денари) се однесуваат на приходи стекнати по основ на добиени
донации како државна поддршка во недвижности, постројки и опрема. Одложен приход се
признава врз основа на амортицација на материјалните средства примени од донациите.
Реализирањето на разграничените приходи ќе се признава на систематска основа која
соодветствува на преостанатиот период на искористување на материјални те средства.
Во текот на 2019 година, ослободен е дел од разграничените приходи, признат во останатите
тековни приходи во износ од 34.525 илјади Денари (2018: 43.260 илјади Денари) (Белешка 16).
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14. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ
2019

2018

7.442
4.759

8.448
4.916

Вкупно обврски спрема добавувачи

12.201

13.364

Останати обврски
Обврски за данок на непризнати расходи и помалу искажани приходи
Обврски за плати, даноци и придон. на вработени
Обврски за намнина
Обврски за данок на додадена вредност
Обврски за надоместоци спрема членови на надзорен и управен одбор
Обврски спрема осугурителни компании
Останати обврски спрема вработени
Обврски за персонален данок на доход
Останати обврски
Однапред пресметани трошоци
Аванси на купувачи

30.047
5.345
750
332
129
109
51
20
19
17
15

30.047
249
411
259
143
16
97
22
44
550
15

Вкупно останати обврски

36.834

31.853

Вкупно обврски

49.035

45.217

2019

2018

234.000

232.050

15.721

16.985

249.721

249.035

Обврски кон добавувачи
Домашни добавувачи
Стренски добавувачи

15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Продажба на домашен пазар
Приходи од субвенции од Министерство за информатичко
општество и администрација
Приходи од наемнини

16. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

Приход од ослободување на разграничени донации (Бел 13)
Приход од наплатени претходно отпишани побарувања (Бел.9)
Приходи од отпис на обврски
Прходи од наплатени пенали, казни и штети

2019

2018

34.525
2.451
1.582
151

43.260
8.104
-

38.879

51.364
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17. ПОТРОШЕНИ СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Енергија и гориво
Потрошени материјали
Отпис на ситен инвентар и автогуми
Потрошок на резервни делови
Потрошени канцелариски материјали

2019

2018

37.802
4.384
1.230
1.010
307
44.733

27.920
247
21
207
213
28.608

2019

2018

59.645
1.940

48.801
1.744

859

503

62.444

51.048

18. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Бруто плати
Регрес за годишен одмор
Останати трошоци за вработените

19. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ТРОШОЦИ
Интелектуални услуги
Услуги за одржување
Загуби поради оштетување и отпис на кратк.побарувања (Бел.12)
Наемнини
Премии за осигурување
Трошоци за службени патувања
Надомест на членовите на управен и надзорен одбор
Трошоци за вода, комуналли и зеленило
Услуги за обезбедување
ПТТ и транспортни трошоци
Услуги по договор за вработување
Останати услуги
Даноци, придонеси и чланарина кои не зависат од резултатот
Обуки на вработени
Трошоци за пропаганда, реклама и репрезентација
Неамортизирана вредност на расх.мат.средства ( бел. 5)
Банкарски услуги
Трошоци за здравствени прегледи
Дополнително утврдени расходи од минати години
Останати оперативни расходи

2019
5.124
3.378
2.864
2.709
2.705
2.480
1.674
1.443
1.267
1.232
1.229
712
621
497
466
195
86
12
1.323
30.017

2018
1.729
2.406
2.880
2.619
1.258
1.108
1.598
1.315
1.628
1.052
8.808
380
258
390
68
166
62
176
7
660
28.568
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20. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ
2019

2018

2.446
1
2.447

1.978
1.978

(41)
(3)
(44)

(9)
(17)
(26)

2.403

1.952

Приходи
Камати
Позитивни курсни разлики
Расходи
Камати
Негативни курсни разлики
Нето финансиски приходи

21. ДАНОК НА ДОБИВКА
Усогласувањето на вкупниот данок на добивка според Билансот на успех за 2019 и 2018 е како
што следи:

2019

2018

Добивка пред оданочување

117.382

146.478

Усогласување за:
Неодбитни трошоци за даночни цели
Основа за оданочување
Даночна стапка
Тековен даночен трошок

7.581
124.963
10%
12.496

3.256
149.734
10%
14.973

Ефективна даночна стапка

10,65%

10.22%

Друштвото нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие финансиски
извештаи, бидејќи Друштвото не може со разумна сигурност да го одреди нивото на даночното
средство кое би се искористило во иднина.
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22. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ
Судски спорови
Со состојба на 31 декември 2018, судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат
48.00 илјади Денари (2018: 48.922 илјади Денари). На датумот на овие финансиски извештаи, не
се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови.
Раководството редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови.
Дополнително со состојба на 31 декември 2019 година Друштвото има покренато судски
постапки против правни лица за наплата на побарувања на износ од 36.268 илјади денари (2018:
50.086 илјади денари).
Даночен ризик
Посебните финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежи на
даночна контрола од страна на даночните власти во периодот 5 години по поднесувањето на
даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни
обврски. Според проценките на Раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не
постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално
значајни обврски по овој основ.
Капитални обврски
Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во
посебните финансиски извештаи.

23. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ
Поврзани субјекти
Трансакциите со поврзаните субјекти се извршени во согласност со тековните пазарни услови,
цени и каматни стапки. Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со
поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2019 и 2018
година.

2019
Министерство за информатичко
општество и администрација
Влада на РМ
Клучен раководен кадар
Вкупно

2018
Министерство за информатичко
општество и администрација
Влада на РМ
Клучен раководен кадар
Вкупно

Побарувања

Обврски

Приходи

Расходи

-

-

234.000

-

-

11.412

-

2.952

-

11.412

234.000

2.952

Побарувања

Обврски

Приходи

Расходи

-

-

232.050

-

-

16.437
16.437

232.050

1.330
1.330
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24. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ
По 31 декември 2019 година - датум на известувањето, до денот на одобрување на овие
финансиски извештаи следниве настани се материјално значајни за објавување во овие
финансиски извештаи:
По 31 декември 2019 година, ширењето на COVID-19 сериозно влијае на многу локални
економии низ целиот свет. Во многу држави, бизнисите се принудени да го прекинат своето
работење или да ги лимитираат своите активности за подолг или недефиниран период.
Преземените мерки цо цел запирање на ширењето на вирусот, вклучувајќи забрани за патувања,
карантин, социјално дистанцирање и затварање на несуштински услуги кои предизвикаа
значајно пореметување на бизнисот во целиот свет, резултирајќи со економско забавување.
Глобалните берзи исто така доживуваат големи несигурности и нивно значајно слабеење.
Владите и централните банки исто така реагираа со монетарни и фискални интервенции со цел
стабилизирање на економската состојба. Друштвото смета дека овие настани се некорективни
настани по периодот на известување. Соодветно, финансиската состојба и резултатите од
работењето на и за периодот кој завршува на 31 декември 2019 година не се корегирани да го
рефлектираат ова влијание. Времетраењето и влијанието на пандемијата COVID-19, како и
ефективноста одговорот од страна на владата и централната банка, остануваат нејасни во овој
момент. Не е возможно веродостојна проценка за времетраењето и сериозноста од овие
последици, како и влијанието на финансиската состојба и резултатите од работењето и
паричните текови на Друштвото во идните периоди
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ЕМБС: 05218837
Целосно име: Јавно претпријатие Националана радиодифузија - Скопје
Ndermarrje publike Radiodifuzioni Nacional - Shkup
Вид на работа: 450
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2019

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба
Ознака за АОП

Опис

Нето за тековна
Бруто за
година
тековна година

Исправка на
вредноста за
тековна година

Претходна
година

1

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

444.631.210,00

328.373.452,00

9

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

444.631.210,00

328.373.452,00

10

- - Недвижности (011+012)

229.557.692,00

231.026.129,00

11

- - Земјиште

218.891.094,00

218.891.094,00

12

- - Градежни објекти

10.666.598,00

12.135.035,00

13

- - Постројки и опрема

191.507.690,00

81.567.033,00

15

- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и
мебел

23.565.828,00

15.780.290,00

36

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

293.288.371,00

357.697.486,00

37

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

51.680.428,00

42.884.308,00

38

- - Залихи на суровини и материјали

47.692.836,00

38.401.572,00

39

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

3.987.592,00

4.482.736,00

45

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

8.913.893,00

13.143.848,00

47

- - Побарувања од купувачи

8.156.270,00

12.704.029,00

48

- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи

49

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

473.825,00

50

- - Побарувања од вработените

138.593,00

164.400,00

51

- - Останати краткорочни побарувања

145.205,00

145.205,00

59

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

232.694.050,00

301.669.330,00

60

- - Парични средства

232.694.050,00

301.669.330,00

63

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

737.919.581,00

686.070.938,00

64

- - В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА

2.771.256,00

2.771.256,00

65

- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ
(066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)

652.484.960,00

549.599.149,00

66

- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

365.359.905,00

365.359.905,00

71

- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)

6.299.067,00

6.299.067,00

72

- - Законски резерви

6.299.067,00

6.299.067,00

75

- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА

175.940.177,00

46.435.540,00

77

- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

104.885.811,00

131.504.637,00

81

- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)

61.490.679,00

71.963.619,00

82

- - I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И
ТРОШОЦИ (083+084)

1.061.248,00

1.061.248,00

130.214,00
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83

- - Резервирања за пензии, отпремнини и слични
обврски кон вработените

84

- - Останати долгорочни резервирања за ризици и
трошоци

85

- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)

669.357,00

93

- - Останати долгорочни обврски

669.357,00

95

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

60.429.431,00

70.233.014,00

97

- - Обврски спрема добавувачи

12.228.332,00

13.379.571,00

1.061.248,00
1.061.248,00

100

- - Обврски кон вработените

3.644.734,00

349.954,00

101

- - Тековни даночни обврски

2.103.104,00

10.078.607,00

104

- - Обврски по заеми и кредити

11.411.968,00

15.767.534,00

108

- - Останати краткорочни обврски

31.041.293,00

30.657.348,00

109

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

23.943.942,00

64.508.170,00

111

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

737.919.581,00

686.070.938,00

112

- - В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА

2.771.256,00

2.771.256,00

Биланс на успех
Ознака за АОП

Опис

201

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

202

- - Приходи од продажба

203

Нето за
тековна година

Бруто за
тековна
година

Исправка на
вредноста за
тековна
година

Претходна
година

288.599.850,00

300.398.871,00

15.721.277,00

16.984.615,00

- - Останати приходи

272.878.573,00

283.414.256,00

207

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

173.620.760,00

155.872.556,00

208

- - Трошоци за суровини и други материјали

44.732.945,00

28.608.018,00

211

- - Услуги со карактер на материјални трошоци

10.733.972,00

9.391.376,00

212

- - Останати трошоци од работењето

15.780.237,00

16.029.249,00

213

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

62.443.510,00

51.047.763,00

214

- - Плати и надоместоци на плата (нето)

41.538.634,00

34.235.306,00

215

- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на
плата

3.114.376,00

2.660.941,00

216

- - Придонеси од задолжително социјално осигурување

16.931.835,00

13.648.484,00

217

- - Останати трошоци за вработените

858.665,00

503.032,00

218

- - Амортизација на материјалните и нематеријалните
средства

36.426.674,00

47.648.561,00

220

- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на
тековните средства

2.864.097,00

2.879.757,00

222

- - Останати расходи од работењето

639.325,00

267.832,00

223

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

2.446.955,00

1.977.569,00

230

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

2.446.227,00

1.977.543,00

231

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

728,00

26,00

234

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

43.868,00

25.817,00

235

- - Финансиски расходи од односи со поврзани друштва
(236+237+238)

9.231,00

236

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

9.231,00

239

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

40.954,00
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240

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

246

2.914,00

16.586,00

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

117.382.177,00

146.478.067,00

250

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

117.382.177,00

146.478.067,00

252

- - Данок на добивка

12.496.366,00

14.973.430,00

255

- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
(250-252+253-254)

104.885.811,00

131.504.637,00

257

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

141,00

144,00

258

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

12,00

12,00

259

- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД

104.885.811,00

131.504.637,00

260

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

104.885.811,00

131.504.637,00

269

- - Добивка за годината

104.885.811,00

131.504.637,00

288

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

104.885.811,00

131.504.637,00

Државна евиденција
Ознака за АОП

Опис

Нето за тековна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
вредноста за
тековна година

Претходна
година

609

- - Набавна вредност на софтвер со лиценца

19.039.729,00

19.039.729,00

611

- - Акумулирана амортизација на софтвер со
лиценца

19.039.729,00

19.039.729,00

625

- - Земјишта

218.891.094,00

218.891.094,00

631

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

267.780.424,00

267.780.424,00

633

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

257.113.826,00

255.645.389,00

634

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

10.666.598,00

12.135.035,00

639

- - Набавна вредност на информациска и
телекомуникациска опрема

1.126.917.122,00

1.098.566.663,00

641

- - Акумулирана амортизација на информациска
и телекомуникациска опрема

935.409.432,00

968.526.815,00

696

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

15.721.277,00

16.984.615,00

704

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

4.032.772,00

8.103.662,00

706

- - Приходи од премии, субвенции, дотации и
донации (< или = АОП 203 од БУ)

268.524.664,00

275.310.594,00

720

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

202.399,00

212.209,00

723

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

170.441,00

160.069,00

725

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

23.570.626,00

23.669.195,00

726

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

5.282.367,00

4.251.045,00

727

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

5.222.961,00

294.021,00

728

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

1.231.266,00

20.403,00
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729

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

731

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

741
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202.229,00

120.931,00

1.030.068,00

931.272,00

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

399.664,00

385.818,00

745

- - Помошти (< или = АОП 217 од БУ)

459.001,00

71.146,00

747

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

858.665,00

503.032,00

749

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

12.000,00

275.187,00

757

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

1.674.465,00

1.597.923,00

759

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

466.170,00

67.781,00

760

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

2.705.185,00

1.000.000,00

761

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

86.289,00

61.762,00

764

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

164.279,00

157.198,00

771

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

141,00

144,00

Структура на приходи по дејности
Ознака за АОП

2461

Опис

- 61.20 - Дејности на безжични
телекомуникации

Нето за тековна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
вредноста за
тековна година

Претходна
година

291.046.805,00

Потпишано од:
Snezhana Stojanovska
snezana.stojanovska@jpmrd.gov.mk
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services
Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.
Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на
Централниот Регистар.
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Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за
годината што завршува на 31 декември 2019

НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА
RADIODIFUZIONI NACIONAL
NATIONAL BROADCASTING

ЈП НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА СКОПЈЕ

Предлог

И З В ЕШТ А Ј
за рабо01.01 до 31.12.2019 година

Скопје, Јуни 2020 година

Извештај за работењето во периодот од 01.01 до 31.12.2019 година

1

НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА
RADIODIFUZIONI NACIONAL
NATIONAL BROADCASTING

I. ВОВЕД

ЈП НРД-Скопје е јавно претпријатие кое својата работа ја заснова на повеќе законски и
подзаконски акти, стратегии, оперативни планови и развојни програми кои се однесуваат
на различни сегменти од областа на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги и
информатичко комуникациската технологија.
Инкрементални документи за работењето на ЈП НРД-Скопје се:
-

Статутот
Годишната програма за работа и развој на ЈП НРД-Скопје
Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија-Скопје
Законот за изменување и дополнување на законот за основање на Јавното
Претпријатие Македонска радиодифузија-Скопје
Закон за електронски комуникации
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Закон за вработени во јавен сектор
Закон за административни службеници

ЈП НРД-Скопје во текот на 2019 година продолжи со континуирано надградување на
своите услуги преку одржување и надградување на опремата но и воведување на нова
опрема која во голема мера креира дистинктивни предности засновани на квалитет и
одржлив развој.

Потврда за заложбите на ЈП НРД-Скопје за унапредување на своите функции претставува
и сертификатот ИСО 9001:2015, со кој ЈП НРД-Скопје се ре сертифицира во 2019 година.
ЈП НРД-Скопје ги ползува бенефитите од инструментот преку кој се обезбедува
остварување на надлежностa да бидe во согласност со барањата на корисниците за
постојано унапредување на квалитетот на работењето.

Преку реализација на функционалната анализа како системски пристап кој ги
конкретизира и реализира барањата за квалитетно планирање, спроведување, контрола и
одржливост, како и постојано подобрување на работењето на органите и практикување на
континуирано управување со квалитетот се овозможи ефективност и ефикасност во
работењето на ЈП НРД-Скопје.
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„Дејности на јавното претпријатие се:
- пренос и емитување на програмите и програмските сервиси што ги обезбедува јавниот
радиодифузен сервис Македонска радиотелевизија, согласно со Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги,
- за потребите на МРТ експериментално пренесува и емитува програми и/или програмски
сервиси,
- обезбедува дополнителни услуги за емитување или пренос на програми и/или
програмски сервиси на различни видови технолошки платформи, врз основа на одобрена
студија од страна на Владата на Република Северна Македонија,
- контрола и мерење на квалитетот и покриеноста на територијата на Република Северна
Македонија на програмските сервиси кои ги пренесува и емитува јав- ното претпријатие,
- обезбедува оптичка инфраструктура и придружни средства за потребите на операторите
за нивно агрегациско поврзување со пристапни broadband мрежи,
- поврзување на институциите од јавниот сектор и локациите за бесплатен WiFI интернет
пристап во единиците на локалната самоуправа на Националната оптичка транспортна
мрежа,
- обезбедување на пристапни broadband мрежи и средства во областите каде нема доволен
комерцијален интерес за инвестиции за ваков вид на мрежи, со цел операторите истите да
ги користат за на крајните корис- ници да им обезбедат broadband пристап до интернет и
други услуги,
- контрола, мерење на квалитетот и управување со мрежите и придружните средства,
- обезбедува и други јавни електронски комуникациски мрежи и услуги согласно со
Законот за електронските комуникации.

„ЈП НРД-Скопје дејностите ги врши преку изградба, проектирање, развој, одржување и
упрaвување на електронски комуникациски мрежи и средства, наменети за вршење на
пренос или емитување на програмите и програмските сервиси и тоа:
- четири радио мрежи на ултра кратки бранови (ВХФ/ФМ),
- една радио мрежа на средни бранови (СБ),
- ТВ и радио дигитални мултиплекси,
- мрежа на микробранови дигитални преносни врски и
- пристап до сателит (up-link) и/или пренос на програмските сервиси на МРТ преку
Интернет, врз основа на изготвена студија во соработка со јавниот радиоди- фузен сервис.
Извештај за работењето во периодот од 01.01 до 31.12.2019 година
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Севкупниот ангажман на вработените во Македонската радиодифузија во текот на 2019
година продолжи во насока на елиминирање на декаденцијата и креирање услови за
пропулзија на претпријатието преку реализација на стратегиски проектираните
активности, тековни и инвестициони, во рамки на реалните и расположиви финансиски и
кадровски капацитети, секако усогласени со условите на терен и севкупното
опкружување. Генерална определба по која се води ЈП НРД-Скопје години наназад е
реализација на сите активности доколку се обезбедени стабилни и редовни приходи.
Задолжување за обврски за кои не се обезбедени извесни приходи не се вклопува и не се
применува во системот на одлучување во ЈП НРД-Скопје. Со оглед на спецификите на
системите, нивната обнова и одржување, мошне лесно е можно поради преамбициозно
вложување во еден сегмент да се доведе во прашање функционирањето на останатите
сегменти. Од тие причини ЈП НРД-Скопје се определи за следење на приливите на
дневна основа и проектирање на слободните средства на ниво на месец , како услов за
носење на одлуки за капитални зафати.
Анализата на реализацијата на планираните активности идентификува дека мал дел од
планираните зафати останаа нереализирани, а дел од зафатите се одложени. Лоцирани
се и причините за нереализација на дел од истите, со забелешка дека одложувањето
нема никакви последици по безбедност на системите. Успешно се реализираа повеќето
интервенции, што беа претходно стратегиски испланирани а реализираа и интервенции
наметнати како ургентни во функција на обезбедување беспрекидно емитување на
системите. Изминатата година за ЈП НРД-Скопје се оценува како ангажирана, со зафати
во услови на зголемени обврски и намален број на стручни лица кои можат да го покријат
таквиот ангажман. Евидентно беше натамошното намалување на бројот на вработените
каде бројката на вработени на неопределено време на 31.12.2019 година падна на само
деведесет и шест (96) вработени и продолжување на влошувањето на старосната
структурата кај кадрите.
II. УСЛОВИ НА РАБОТЕЊЕ
Општите услови на работење, општата законска регулатива и правила за работа кои
егзистираа на глобално ниво се применуваа и во работењето на ЈП НРД-Скопје.
НРД продолжи со примена на пресметковната основа во искажување на севкупните
приходи и расходи.
Во делот на приходите од издавање на дел од специфичниот деловен простор под закуп
се забележува стагнација, како во бројот на корисници, така и во вкупниот износ на
приход.
Во текот на 2019 година продолжи намалувањето на расходите по некои основи.
Рационализирани се повеќето расходни позиции во кои субјективниот елемент може да
има клучна улога. Мегутоа дел од расходите се намалени и како резултат на намалување
или престанок на потреба од нив. Не се успеа да се набават во целост потребните
резервни делови и материјали, како и не се извршени до крај планираните санации на
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градежни објекти, реконструкција на антенски столбови и поправки на пристапни патишта
кои беа планирани, како и некои од планираните услуги.
НРД оценува дека, по неколкугодишното редуцирање на исти категории на определени
типови на трошоци не постои друга можност од натамошна интервенција, а истата да не
значи престанок на некоја од функциите на јавното претпријатие. Односно, во најголем
дел од активностите е стигнато до високо ниво ефикасност.
III. РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Со Годишната Програма за работа и развој на ЈП НРД-Скопје за 2019 година беа
планирани нови зафати во мрежата и пунктовите на кои требаше да се насочат
активностите во текот на годината. Реални беа очекувањата 2019 година да продолжи
како година на реализација на вложувања, капитални инвестирања и активности, кои
останаа нереализирани во претходните години од кога започна заживувањето на
вложувањата во опрема и градежите објекти. Ова како во делот на реализираните
деловни активности, во тековното одржување на капацитетите и нивната работна
кондиција, така и во делот на проширувањето, осовременувањето и ревитализација на
системот.

Најзначајни реализирани активности во текот на 2019 година:







-

-

Набавка, монтажа и пуштање во работа на комплетен систем - DAB+ процесирачка
опрема за во Центар за врски (AVT – Германија)
Набавка, монтажа и пуштање во работа на DAB+ предавателен систем 1+1 / 500W
за РДО Водно - прва пилот фаза (R&S – Германија)
Набавка, обука и експлоатација на DAB+ мерна опрема (AVT и R&S – Германија)
Набавка, монтажа и пуштање во работа на комплетен систем ФМ процесирачка
опрема за РДО-ти Страцин, Цоцон, Тепавци и Мрзенци (2Wcom– Германија)
Набавка, монтажа и пуштање во работа на ФМ предавателни системи 3+1 / 5кW за
РДО-ти Попова Шапка, Стогово, Мали Влај, Беласица, Голак и Боскија (RVR –
Италија)
Набавка, монтажа и пуштање во работа на ФМ мултиплексери 5кW за РДО-ти
Попова Шапка, Стогово, Мали Влај, Беласица, Голак и Боскија (RVR – Италија)

-

-

ДАБ + процесирачка и предавателна опрема (основна фаза)
5 kW ФМ предаватели – 6 комплети
5 kW ФМ мултиплексери – 6 комплети
Микробранови врски за поврзување на новите ДВБ-Т предавателни објекти
ДВБ-Т предаватели за 11 објекти
ДВБ-Т мултиплексери - 11 парчиња
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-

-

-

-

-

-

-

-

Набавка на DVB-T предаватели и репетитори за единаесет (11) РДО-ти Разловци,
Велмеј, Дебарца, Штип 2, Староец, Велес, Герман, Двориште 2, Добреноец, Луково
и Србиново (TRYO – Шпанија)
Набавка на DVB-T мултиплексери за единаесет (11) РДО-ти Разловци, Велмеј,
Дебарца, Штип 2, Староец, Велес, Герман, Двориште 2, Добреноец, Луково и
Србиново (COMtech – Италија)
Набавка, монтажа и пуштање во работа на дваесет и девет (29) DVB-T филтерски
келии (COMtech – Италија) и преподесување на дваесет и девет (29) DVB-T
предаватели на нови канали поради репланирање на фрекфенции во опсег 470694MHz.
Редовно, тековно и превентивно одржување и сервисирање на ФМ и DVB-T
опремата и мрежите на ЈП НРД.
Набавка на резервни делови и нивно ставање во функција т.е сервисирање на
дефектна радиодифузна опрема
Демонтажа на расходувана аналогна ТВ опрема од РДО-ти и нејзин транспорт до
магацин - Маџари
Правење технички спецификации и тендерски документации за набавка на опрема
и резервни делови
Редовно одржување и интервенција на електричната инсталација на објектите
каде што се монтирани ФМ предаватели со поголема моќност
Редовно одржување на агрегатите и дотур на нафта потребна за нивно работење
со што се минимизирани прекините во емитувањето на програмските сервиси на
Национална Радио Телевизија
Контрола и одржување на системите за осветлување на антенските столбови на РД
објекти во мрежите на Ј.П.НРД. Интервенирано е на системите за осветлување на
Црн Врв, Овче Поле, Голак, Ратево
Испитување и мерење на заштитно заземјување и громобрански инсталации на
објекти(Страцин,Жидилово,Кратово2,КриваПаланка1,Попчево,Удово,Дојран,Кован
ци,Моин,Мрзенски Рид, СБ Гевгелија, Калуѓерица )
Редовно одржување на осветлувањето во зградата на РТВ Дом и на РД објекти
Интервенции за отстранување на дефекти од енергетски аспект(трафостаници,
доводни кабли, електрични броила, катодни одводници и др.)
Комуникација и соработка со Министерството за транспорт за документација
поврзана со процесот за легализација на РД објекти (геодетски елаборати, статики
и др.)
Активности поврзани со купување на столбови и инфраструктура
Набавка на ГИС платформа и обука на вработените за нејзино користење
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-

-

Активности поврзани со изготвување на нов Ценовник на услуги на Ј.ПНРД со цел
да се даде можност за користење на веќе изградена инфраструктура за поголем
број на коминтенти
Подготовки на технички спецификации, учество во комисии за јавни набавки како и
следење на реализација на потпишани договори за набавка на стоки, работи и
услуги.

-

Микробранови врски за поврзување на новите ДВБ-Т предавателни објекти
Извршени се мерења на контрола на квалитет на ТВ и РА сигнали преку кои се
пренесуваат програмските сервиси на МРТ.

-

Ре сертификација ISO 9001: 2015 во ЈП НРД-Скопје.

IV. СОСТОЈБА НА КАДРИТЕ
Вкупниот број на вработени во редовен работен однос со состојба на 01.01.2019 година
изнесувал сто и тринаесет (113) лица. На крајот од годината бројот на вработени
изнесувал сто четириесет и едно лице, од кои деведесет и пет (95) лица во редовен
работен однос а четириесет и пет лица вработени на одредено време. Во текот на
годината регистриран е одлив на осумнаесет (18) лица, од кои десет (10) по основ
стекнување право на пензија, двајца (2) починати колеги и спогодбен прекин на работниот
однос.

Состојбата на вработените по квалификации согласно постојниот акт за
организација и систематизација, на почетокот и на крајот на периодот е следна:

Период
01,01,2019
структура
31,12,2019
структура

ВСС

ССС

НСС

Вкупно:

21
18,59%
25
17,73%

85
75,22%
111
78,72%

7
6,19%
5
3,55%

113
100,00%
141
100,00%

Претпријатието го напуштиле осумнаесет (18) вработени (четворица вработени со висока
стручна спрема, единаесет (11) со средна стручна наобразба и три (3) со НСС. Сепак во
НРД, покрај високо ризичната состојба со бројот на вработени, останува главен проблем
да биде бројот и структурата на високо стручниот кадар.

Извештај за работењето во периодот од 01.01 до 31.12.2019 година

7

НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА
RADIODIFUZIONI NACIONAL
NATIONAL BROADCASTING

V. УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ
По Годишната сметка за 2019 година НРД оствари позитивен финансиски резултат
– вишок на средства од редовно работење пред оданочување во износ од 117,382,177,00
денари, како разлика помеѓу реализираните вкупни приходи и расходи.
Во текот на годината остварен е вкупен приход во износ од 291,046,805,00 денари.
Вкупните расходи во истиот период изнесувале 173,664,628,00 денари.
Вкупниот вишок на средства утврден по пресметување на данокот на добивка
изнесува 104,885,811,00 денари. Разликата во износ од 12,496,366,00 денари претставува
пресметан данок на добивка. Данокот на добивка е пресметан по стапка од 10% на
даночна основица со вредност од 117,382,177,00 денари, зголемена за непризнаените
расходи согласно одредбите на законот за Данок од добивка
Вкупната вредност на активата, односно пасивата на НРД согласно Билансот на
состојба за 2019 година изнесува 737,919,582,00,00 денари и се врамнотежени.
Зголемувањето на активата од 7,57% во однос на 2018 година, е резултат на разликата
помеѓу зголемувањето на вредноста на нетековните средства (најмногу на позицијата
постројки и опрема), односно намалувањето кај тековните средств ( парични средства).
Намалувањето на пасивата е резултат од намалување на обрската за одложен приход од
државни поддршки и на краткорочните обврски.

ПОЗИЦИЈА

2019 год.

2018 год.

АКТИВА

737,919,582,00

686,070,938,00

1

Нетековни средства

444,631,210,00

2

Тековни средства
ПАСИВА

293,288,372,00

1
2
3

Основна главнина
Резерви
Акумулирана Добивка

328,373,452,00
357,697,486,00

737,919,582,00

686,070,938,00

365.359.905,00

365.359.905,00

6.299.067,00

6.299.067,00

175,940,177,00

46,435,540,00

4

Добивка од годината

104,885,811,00

131,504,637

6

Одложено плаќање на трошоци и
приходи во идни периоди ПВР

23,943,944,00

64,508,170,00

Извештај за работењето во периодот од 01.01 до 31.12.2019 година
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VI. СОСТОЈБА НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА
НРД во функција на обавувањето на основната дејност располага со значителен
фонд на основни средства ( опрема, уреди, инфраструктура, антенски столбови, деловен
инвентар, инструменти, алат, машини, возила и др. ). Во евиденцијата на МРД заведени се
сите основни средства кои технолошки припаѓаат на МРД, но и земјиштето, градежните
објекти, уреди и административен простор, што се набавени од средства на јавното
претпријатие или согласно делбениот биланс станале дел од имотот и се водат во
евиденцијата на НРД.
Вкупната вредност на активата, односно пасивата на НРД согласно Билансот на
состојба за 2019 година изнесува
737,919,582,00 денари
и се врамнотежени.
Зголемувањето на активата од 7,43% во однос на 2018 година, е резултат на разликата
помеѓу зголемувањето на вредноста на нетековните средства (најмногу на позицијата
постројки и опрема), односно намалувањето кај тековните средства ( парични средства и
зголемување на залихи ). Намалувањето на пасивата е резултат од намалување на
обрската за одложен приход од државни поддршки и на краткорочните обврски.

ПОЗИЦИЈА

1
2

2019 год.

2018 год.

АКТИВА

737,919,582,00

686,070,938,00

Нетековни средства

444,631,210,00

Тековни средства

293,288,372,00

ПАСИВА
1
2
3
4
5
6

Основна главнина
Резерви
Акумулирана Добивка
Добивка од годината
Обврски
Одложено плаќање на трошоци и
приходи во идни периоди ПВР

328,373,452,00
357,697,486,00

737,919,582,00

686,070,938,00

365.359.905,00

365.359.905,00

6.299.067,00

6.299.067,00

175,940,177,00

46,435,540,00

104,885,811,00

131,504,637,00

61,490,678,00

71,963,619,00

23,943,944,00

64,508,170,00

VI. СОСТОЈБА НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА
Материјалните и нематеријални средства се водат во сметководствената
евиденција во согласност со тезите 5, 6 и 7 од Одлуката за примена на сметководствените
политики согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување ( МСФИ ) за
2007 година.

Извештај за работењето во периодот од 01.01 до 31.12.2019 година
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НРД во функција на обавувањето на основната дејност располага со значителен
фонд на основни средства (опрема, уреди, инфраструктура, антенски столбови, деловен
инвентар, инструменти, алат, машини, возила и др.). Во евиденцијата на НРД заведени се
сите основни средства кои технолошки припаѓаат на НРД, но и земјиштето, градежните
објекти, уреди и административен простор, што се набавени од средства на јавното
претпријатие или согласно делбениот биланс станале дел од имотот и се водат во
евиденцијата на МРД. Правото на сопственост и обезбедувањето на соодветна
документација беа приоритет за реализација и во 2018 година, но не се завршија сите
обврски неопходни за отпочнување на проценката и конкретизација на легализацијата на
градежните објекти и земјиштето.
Материјалните и нематеријални средства се водат во сметководствената
евиденција во согласност со тезите 5, 6 и 7 од Одлуката за примена на сметководствените
политики согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување ( МСФИ ) за
2007 година.
Состојбата на основните средства искажани по набавна вредност е следна

ВИД НА СРЕДСТВО
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Набавна вредност
31.12.2019 год.

Структура

%

1,738,117,753,00 98,81%

Набавна вредност
31.12.2018 год.

Структура

%

1,585.238.180.00 98,81%

Zemji{te i {umi

218.891.094,00

12,45%

218.891.094,00

13,64%

Grade`ni objekti

267,780,424,00

15,24%

267,780,424,00

16,69%

1,144,365,558,00

65,12%

1,003,343,634,00

62.54%

107,080,677,00

6,09%

95,223,029,00

5.94%

НЕМАТЕРИЈАЛНИ
СРЕДСТВА

19,039,730,00

1,08%

19,039,730,00

1,19%

Patenti i licenci

19,039,730,00

1.08%

19,039,730,00

1.19%

Postrojki i oprema
Alat, mebel, transp.sred.

VKUPNO:
- Акумулирана амортизација

Сегашна вредност

1.604.277.910.00 100,00%

1.604.277.910.00 100,00%

1,295,077,837,00

1,275.904.459.00

444,631,210,00

328,373,451,00

Набавната вредност на вкупните основни средства со кои располага НРД со
состојба на 31.12.2019 година како почетна изнесува 1,738,117,753,00 денари. Во текот на
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годината набавени се и ставени во употреба средства со набавна вредност од
152,879,000,00 денари (нови уреди и и возила). Отпис - расход на основни средства по
пописот за 2019 година е извршен согласно одлука на Управниот одбор со вкупна набавна
вредност од 17,253,297,00 денари .
Забележително највисока е набавната вреднот на групата Постројки и опрема.
Анализата на процентот на отпис или исправка на вредноста на основните
средства укажува дека значителен дел од средствата се со целосно отпишана вредност
или немаат сегашна сметководствена вредност.
Вкупниот ( просечен ) степен на амортизираност на основните средства изнесува
84,19%, , доколку не се земе во предвид набавната вредност на земјиштето кое не се
амортизира.
VII. СОСТОЈБА НА ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
Тековните средства на МРД ги сочинуваат: залихи на суровини, материјали, резервни
делови, ситен инвентар и авто гуми, краткорочни побарувања од работењето и парични
средства.
1. СОСТОЈБА НА ЗАЛИХИТЕ
Со пописот за 2019 година евидентирани се вкупни залихи во вредност од
51,680,428,00 денари, за 20,5% повисоко во однос на состојбата евидентирана на
31.12.2018 година. НРД залихите ги вреднува по набавна цена. Во евидентирањето на
излезите од магацин НРД ја користи ФИФО методата ( прва влезна – прва излезна ) во
согласност со тезата 10 од Одлуката за примена на сметководствените политики. Оваа
метода конзистентно се применува во текот на целата година.
ЗАЛИХИ

Состојба
31.12.2019 год.

Структура
%

Состојба
31.12.2018 год.

Структура
%

31.1

47,692,836,00

92,28%

38.401.572.00

89,54%

3

2. Резервни делови

897,336,00

1,73%

898.696.00

2,10%

3. Ситен инвентар

3,090,256,00

5,97%

3.584.040.00

8,36%

51,680,428,00

100,00%

42.884.308.00

100,00%

1. Суровини и материјали

VKUPNO:

Вкупните залихи на крајот од 2019 година се зголемени во однос на почетокот на периодот.
Реалната состојба на залихите е резултат на материјали од проектот ДВБ-Т и други зафати,
кои сеуште не се издадени и ќе бидат употребени во одржување на мрежата во наредните
периоди. На залиха се регистрирани следните материјали и суровини:
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ЗАЛИХА

31.12.2019 год.

1. Elektri~en materijal

81.12.2018 год.

3,413,764,00

2,442,705,00

19,393,271,00

8,918,277,00

3. Kancelariski materijal

42,220,00

35,182,00

4. Materijal za higiena

32,960,00

11,064,00

729,554,00

671,117,00

4,240,352,00

5,393,395,00

152,694,00

152,427,00

0,00

360

39,418,00

2,840,00

928,412,00

928,412,00

3,443,097,00

3,443,063,00

22,247,202,00

20.885.466.00

51,680,428,00

42,884,308,00

2. Tehni~ki materijal

5. Gorivo i mazivo
6. Нафта
7. Materijali za odr`uvawe
8. Elektronski lampi
9. Mini bife
10. Elektri~ni materijali - Proekt
11. Електрични материјали - ДВБ-Т
12.Технички материјали - ДВБ-Т
ВКУПНО:

2. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТЕЊЕТО
Краткорочите побарувања од работењето се однесуваат на побарувањата од
купувачи во земјата по основ на закупнини, рефундирана потрошена електрична енергија,
како и побарувања од вработени по основ на подигнати неоправдани аванси за службени
патувања, аванси за гориво или поситни набавки.
Евиденцијата на краткорочните побарувања е усогласена со тезата 11 од Одлуката
за примена на сметководствените стандарди. Побарувањата се евидентираат по
номинална вредност.
Вкупната вредност на побарувањата што се регистрирани на 31.12.2019 година
изнесува 8,156,270,00 денари
Од вкупните побарувања износот од 8,156,270,00 денари претставува побарувања
од купувачи во земјата чија наплата е во тек, 432,351,892,00 денари се побарувања од
радиодифузна такса од минати години, 54,742,530,00 денари се побарувања од купувачи
за кои во тек се судски, стечајни или ликвидациони постапки. Износот од 487,094,424,00
денари се побарувања за кои е извршено вредносно усогласување ( 51.878.432.00
денари се вредносно усогласување на побарувања од купувачи, 432,351,892.00 денари се
вредносно усогласување на побарувања по основ радиодифузна такса за годините 2012 –
2017, намалени за извршенaта наплата на веке обезвреднети побарувања за РДТакса во
износ од2.450.704.00 денари).
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КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА
12 од купувачи во земјата
13 од држ. органи и институции Данок од
добивка
14 од вработени и останати
15 останати побарувања
ВКУПНО
Вредносно усогласување на
побарувања од купувачи и други
побарувања
СЕВКУПНО

494,493,071.00
473,825,00

99,94%
0,010%

Структура
%
499,385,058,00
99,94%
0,00
0,15%

138,593.00
145,205,00
496,955,388,00

0,03%
0,03%
100,00%

164,400,00
145,205,00
503,089,370,00

Состојба
31.12.2019 год.

Структура
%

Состојба
31.12.2018 год.

-487,094,424,00

-486.681.030.00

8,156,270,00

13.013.633.00

0,03%
0,03%
100,00%

Побарувањата од вработените резултираат од подигнати аванси за поситни набавки,
патни трошоци, верна плус картички за гориво и сл. односно за готовински исплати на
средства во тек, за кои правдањата и документацијата ќе се достават дополнително.
Останати побарувања се побарувања по поднесен налог за извршување од сметка на
корисник на закуп во НРД.
3. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И
ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ
Вкупните парични средства со кои располага НРД и кои се потврдени со пописот со
состојба на 31.12.2019 година изнесуваат 232,694,050,00 денари и тоа:

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Состојба
31.12.2019 год.

Структура
%

Состојба
31.12.2018 год.

Структура
%

100 Парични средства на
трансакциска сметка

232,582,327,00

99,95%

300,805,597,00

99,71%

102 Парични средства во
благајна

111,301,00

0,05%

42,526,00

0,02%

422,00

0,00%

821,206,00

0,27%

103 Девизна сметка – депоз.
ВКУПНО:

232,694,050,00

100,00%

301.669.329,00

100,00%

Евидентирањето на состојбата на паричните средства се врши во согласност со
тезата 13 од Одлуката за промена на сметководствените политики.
МРД располага со една денарска и една девизна трансакциска сметка во
Комерцијална банка. Од 2017 година МРД отвори трансакциски сметки и во Прокредит
банка.
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Евидентно е дека позитивното салдо на жиро - трансакциските сметките на НРД на
31.12.2019 година во износ од 232,582,327,00 денари е пониско во однос на
евидентираното на 31.12.2018 година. Салдото на трансакциска сметка во дел
претставува средства за кои ЈП НРД има евидентирано обрски , но во најголем дел се
средства ангажирани со донесени одлуки за јавна набавка кои се отпочнати во текот или
кон крајот на годината, а ќе се завршат во текот на 2020 и 2021 година, кога ќе уследат и
плаќањата. Причините за ваквата состојба се различни, но во најголем дел се последица
од спроведени постапки на кои не учествувал ниту еден понудувач, постапки по кои е
донесено решение за поништување или одложување на отпочнувањето со реализација
поради недоволен кадровски капацитет (НРД) севкупната техничка и тендерска
документација ја изготвува самостојно, па поради обемноста и определени специфики во
деловите во кои не располага со соодветен кадар од машинска и градежна струка,
неопходно е подолго време за оформување на документацијата согласно со новите, чести
и обемни измени во регулативата ) и сл.
VIII. ОБВРСКИ, РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ И РИЗИЦИ, ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА
И ПРИХОДИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ
Евиденцијата на краткорочните и долгорочни обврски се врши според номиналната
вредност,а во согласност со тезите 17 и 18 од Одлуката за примена на сметководствените
политики.
Вкупните обврски на НРД, евидентирани врз основа на валидни документи
заведени во сметководствената евиденција изнесуваат 85,434,622,00 денари. Во однос на
2018 година обврските се пониски за 37,5%. Намалувањето е резултат на намалени
обврски кон добавувачи, обврски кон вработените, останати краткорочни обврски,
краткорочни обврски и одложени плаќања – ПВР ( пресметани трошоци за набавка на
опрема за проектот ДВБ-Т, однапред наплатени приходи за добра и услуги за проектот
Компјутер за секое дете, одложено признати трошоци за државна подршка за набавена
опрема Нера III и IV фаза и др. ), како и намалување на позициите обврски за даноци и
придонеси и долгорочни обврски.

1
2
3
4
5
6
7
8

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
22 обврски кон добавувачи
23 обврски за даноци и придонеси
24 обврски кон вработени
25 останати краткорочни обврски
26 краткорочни фин. обврски
27 долгорочни резервирања
28 долгорочни обврски
29 одложени плаќања и приходи за идни
периоди - ПВР
ВКУПНО

Состојба
31.12.2019 год.
12,228,332,00
32,150,406,00
3,644,734,00
993,990,00
11,461,968,00
1,061,248,00
0,00
23,943,944,00

Структура
%
14,31%
37,63
4,27%
1,16%
13,35%
1,24%
28,02%

Состојба
31.12.2018 год.
13,379,570,00
40,125,909,00
349,954,00
610,046,00
15,767,534,00
1,061,248,00
669,357,00
64,508,170,00

Структура
%
9,80%
29,40%
0,26%
0,45%
11,55%
0,78%
0,49%
47,27%

85,434,622,00

100,00%

136,471,788,00

100,00%
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Обврските на ЈП НРД кон добавувачи во земјата изнесуваат 7,394,114,00 денари.
НРД има неплатени обврски кон добавувачи во странство во износ од 4,759,115,00
денари, а обврските по основ на примени аванси, депозити и кауции и камати изнесуваат
14.500,00 денари. Вкупните обврски за даноци и придонеси изнесуваат 32,150,406,00, се
однесуваат на пресметан ДДВ во износ од 331,577,00 денари,што доспева за плаќање на
25.01.2020 година, обврски за пресметан персонален данок во износ од 20,032,00 денари
и пресметан данок нанепризнати расходи и помалку искажани приходи
во износ од
30.047.302,00. МРД
Обврските на НРД по основ краткорочни кредитни задолжувања во земјата
изнесуваат 11,411,968,00 денари. Истите се однесуваат на обврска по основ на
репрограмиран кредит во износ од 1,411,968,00 денари ( обврска кон Министерството за
финансии за платен долг кон Париски и Лондонски клуб ) и обврски по позајмица во износ
од 10.000.000,00 денари.
По основ резервирања НРД искажа обврска во износ од 1.061.248,00 денари за
судски спор кој го води ЕВН за неплатени сметки за потрошена енергија за кој е извесно
дека има основ за плаќање..
Одложени плаќања или ПВР се пресметани во износ од 23,943,944,00 денари и се
намалени во однос на претходната година. Најголемо учеството во овие приходи на
одложеното признавање се по основ на државна поддршка за проектот дигитализација.
IX. ВКУПНИ ПРИХОДИ
Евидентирањето на вкупните приходи на НРД се врши во согласност со тезата 20
од Одлуката за примена на сметководствените политики.
Во текот на 2019 година НРД реализира вкупни приходи во висина од
291,046,805,00 денари.
Намалувањето на вкупните приходи во 2019 година во однос на 2018 година изнесува
62,652,132,00 денари или 17,76%. Во споредба со проектираните приходи остварените
приходи се пониски за 15,89%.
Вкупните приходи потекнуваат од повеќе, различни извори, реализирани во
најголем дел како пресметани, односно евидентно прикажани.
Учеството на трите групи на извори на приходи: приходи од продажба, останати
приходи и финансиски приходи е искажано во продолжение.

ПРИХОДИ

2019 година

%Структура

2018 година

%Структура

Приходи од продажба

15,721,727,00

5.40%

16.984.615.00

5.62%

272,878,573,00

93.76%

283.414.256.00

93.73%

2,446,955,00

0.84%

1.977.569.00

0.65%

Останати приходи
Финансиски приходи

ВКУПНО:

291,046,805,00

100,00%

302.376.440.00

Извештај за работењето во периодот од 01.01 до 31.12.2019 година
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1. Приходи од продажба
Во текот на 2019 година, за периодот јануари –декември, приходите од продажба
се искажани во вкупен износ од 15,721,727,00 денари и се однесуваат на фактурирана
колокација на коминтенти на РДО објекти со кои располага ЈП Национална
радиодифузија, издавање на дел од специфичен деловен простор под наем фактурирани
се вкупни приходи во износ од 15,721,727,00 денари нето износ без ДДВ, што е за 25%
пониско во однос на планот. Приходот по овој основ е понизок во однос на истиот
реализиран во 2018 година за 7,43%.
2. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ИЗВОРИ
Од други извори на приходи во текот на 2019 година е реализиран вкупен приход
во износ од 272,878,573.00 денари, од кои 84,17% како жирален прилив на средства, но во
значителен дел и како пресметан, фактуриран или евидентиран приход.
Од Буџетот на РМ, преку Министерството за информатичко општество, обезбедени
се и уплатени на име субвенции за финансирање на радиодифузната дејност средства во
вкупен износ од Наплатени се дванаесет транши од по 19,500,000,00 за финансирање на
дејноста во 2019 година, или вкупно 234,000,000,00 денари. (84,17% ).
Сметководствено како приход е искажан и соодветен дел од вредноста на
опремата набавена како државна помош или донација, за која во соодветен дел е
пресметана амортизација. Вредноста на оваа позиција по овој основ
изнесува
34,524,664,00 денари.
НРД во текот на 2019 година оствари прилив на средства по основ на наплатена
РДТакса од минати периоди , за кои во претходните години има извршено вредносно
усогласување, во износ од 2,450,704,00 денари.
3, ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ
НРД во текот на 2019 година по основ на камати оствари прилив на средства во
вкупен износ од 2,446,227,00 денари. 77,49% од каматите се од денарските депозити што
се водат на трансакциска сметка во Прокредит банка.
На крајот од 2019 година извршена е пресметка на курсни разлики од
денари.

728,00

X. ВКУПНИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
Во функција на извршување на севкупните активности на НРД во текот на 2019
година направени се расходи во износ од 173,664,628,00 денари. Истите се евидентирани
во се во согласност со тезата 21 од Одлуката за примена на сметководствените политики.
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2002 година

161.223.446,50 ден.

2003 година

197.894.560,00 ден.

3

2004 година

198.216.462,00 ден.

4

2005 година

209.485.107,00 ден.

5

2006 година

230.840.339,00 ден.

6

2007 година

214.656.488,50 ден.

7

2008 година

212.356.814,50 ден.

8

2009 година

212.637.255,00 ден.

9

2010 година

143.626.729,00 ден.

10

2011 година

151.318.565,50 ден.

11

2012 година

234.995.327,50 ден.

12

2013 година

354.869.749,00 ден.

13

2014 година

324.912.984,00 ден.

14

2015 година

327.430.150,00 ден.

15

2016 година

299.380.800,00 ден.

16

2017 година

239.033,278,00 Ден.

17

2018 година

155,898,373,00 Ден

18

2019 година

173,461,879.00 Ден

1

Во споредба со планираните, расходите реализирани во текот на дванаесетте
месеци од 2019 година се пониски за 43,75%. Во однос на реализираните расходи во
2018 година се повисоки за 11,13%.
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Група трошоци
40
41
42
43
44
46
47
45

Трош. за суровини,матер,енергија, рез. дел.
Трошоци за услуги од тековни потреби
Плати и надомести од плата
Трошоци за амортизација
Останати трошоци од работењето
Останати расходи од работењето
Финансиски расходи
Вредносно усогласување на краткорочни побар.
ВКУПНО

Реализација
2019 година
25,8%
6,18%
36%
21%
9,09%
0,37%
0,03%%

Фин. План
2019 година
28,66%
11.93%
25,00%
22.16%
12,20%
0.71%
0.04%

Реализација 2018
година
18.35%
6.02%
32.75%
30.56%
10.28%
0,98%
0,03%

1,65%

0.01%

17,27%

100,00%

100,00%

100,00%

Трошокот за пресметана амортизација и натаму е со високо учество во вкупните
расходи. Заедно со трошокот за плати ангажираат 57% од вкупните расходи во годината.
2019.
Анализата на вкупните расходи потврдува дека сите групи на расходи од
работењето и финансиски расходи
во 2019 година се реализирани далеку под
проектираното ниво. Ваквата слика е резултат во дел од мерките за контрола и
рационализација на расходите, но во најголем дел поради нереализирани зафати во
инвестиционото и тековно одржување на системите и нереализирани постапки за јавна
набавка на резервни делови и материјали. Причините се лоцираат во недоволниот
кадровски капацитет за брза реализација на сложени и набавки со висока вредност и
хетерогени по состав, но и поради долгата и сложена процедура за спроведување на
постапките за јавна набавки во согласност со важечката регулатива.
1. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН
ИНВЕНТАР
Групата Трошоци за суровини, материјали, енергија, резервни делови и ситен
инвентар опфаќа мошне значајна категорија на расходи во извршувањето на дејноста на
НРД. Тоа се расходи кои учествуваат во значителен сооднос во вкупните расходи на
работењето на НРД. Во 2019 година реализирани се во износ од 44,732,945,00 денари, за
56,36% повисоко во однос на реализираните во 2018 година и 49,45% пониско во однос на
проектираните со Годишната Програма за работа и развој за 2019година.
Трошоците за суровини, материјали, енергија, резервни делови ангажираат 25,8%
од вкупните на НРД остварени во 2019 година.
401 Трошоци за материјали – станува збор за група на трошоци ( канцелариски
материјали, материјали за одржување на хигиена на вработените и работниот простор,
набавка на униформирана облека и обувки и останати потрошени материјали за
администрација ), кои настануваат во функција на обавување на дејноста. Вкупната
реализација на целата група изнесува
476,961,00 денари. Во однос на планот
реализирана со 14,87%, а во однос на референтниот период бележи повисока
реализација за 35,39%.
Во периодот забележлива е пониска реализација на сите
позиции од групата во споредба со планот поради недореализирани постапки за јавна
набавка или подоцна започнати постапки, така што ефектот во делот на расходите ќе
дојде до израз во наредни периоди.
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402 Трошоци за енергија ( гориво, електрична енергија и трошоци за затоплување на
простор ) - трошокот е во функција на технолошкиот процес и одржување на системите.
Вкупниот трошок од 37,801,767,00
денари
по овој основ претставува пониска
реализација за 28,10% во однос на планираното со Финансискиот план за 2019 година и
35,39% повисока реализација во однос на истата од 2018 година.
405 Трошоци за резервни делови и материјали за сервисирање - по основ на потрошени
материјали и делови ( електричен и технички материјал, резервни делови и материјали за
поправка и одржување ) во текот на годината потрошени се вкупно 5,222,961,00 денари
или 83,53% пониско во однос на планираните. Споредено со референтниот период
реализацијата во 2019 година е значително повисока. Во периодот забележлива е
повисока реализација на сите позиции од групата поради недореализирани постапки за
јавна набавка или подоцна започнати постапки во минати периоди, така што ефектот во
делот на расходите доаѓа до израз во овој и идни периоди.
408 Трошоци за ситен инвентар и авто гуми – НРД своите потреби од набавка на ситен
инвентар и авто гуми ги реализира водејки сметка за неопходноста да не се доведе во
опасност безбедноста на вработените. Во текот на 2019 година по овој основ потрошени
се 1,231,266,00 денари, значително над планираните и од истиот период 2018 година кога
беше реализирана делумна замена на гумите. Ситниот инвентар и авто гумите се
отпишуваат при ставање во употреба, но остануваат во евиденцијата на лицата кои ги
должат и се следи нивната употреба.
2. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ ОД ТЕКОВНИ ПОТРЕБИ
Групата Трошоци за услуги од тековни потреби опфаќа позиции кои се значајни за
обавување на тековните функции на НРД ( транспортни услуги, поштенски и телефонски
услуги, услуги на заштита и одржување, наеми, комунални и останати услуги ). Во 2019
година НРД бележи вкупен трошок на групата од 10,733,972,00 денари. Споредено со
проектираните во Годишната Програма за работа и развој за 2019 година реализацијата е
пониска за 79,48%. Споредено со референтниот период реализацијата е повисока за
14,30%.
Трошокот за услуги од тековни потреби ангажира 6,18% од вкупните расходи на
МРД.
410 Транспортни услуги – трошокот од 202,229,00 денари претставува повисока
реализација во однос на референтниот период за 67%. Споредено со вредноста на
позицијата од Годишната Програма за работа и развој на НРД за 2019 година трошокот е
реализиран со 7,74%. Во рамки на овој вид на трошок регистрирани е трошок по основ на
користење на такси превоз во локал и останати транспортни услуги ( по основ на изнајмен
ратрак и користена услуга од шлеп служба за возила во дефект).
411 Поштенски, телефонски и интернет услуги – реализацијата од 1,030,068,00 денари
е повисока во однос на планираниот трошок за 17,26%. Во однос на споредбениот
период реализираниот трошок е повисок за 10,60%. Анализата на трошокот на целата
група во однос на планот ја потврдува ориентацијата на МРД да ги рационализира сите
трошоци за кои има можност да има контрола, а што не се одразува врз условите на
целосна реализација на обврските.

Извештај за работењето во периодот од 01.01 до 31.12.2019 година

19

НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА
RADIODIFUZIONI NACIONAL
NATIONAL BROADCASTING

413 Услуги на заштита и одржување – на позицијата се евидентираат услугите на
одржување на опрема, софтвери, возила и зафати во инфраструктурата. Станува збор за
многу битна ставка, која со години е запоставувана поради високата вредност, но и
поради не располагање со соодветен стручен кадар кој би ги реализирал и следел
нараснатите потреби. Недоволните средства се причина за одложување на зафатите со
карактер на инвестиционо и тековно одржување на мрежата. Истото за последица ја има
алармантната состојба на опремата, објектите и пратечката инфраструктура на речиси
сите објекти. Во текот на 2019 година по сите основи реализиран е трошок од вкупно
4,645,156,00 денари. Истиот е реализиран со 16,77% во однос со годишната проекција и
со 15,29% повисоко во однос на споредбениот период.
Во изминатата година за инвестиционо и тековно одржување на објекти и опрема
потрошени се 4,645,156,00 денари, износ кој во 2019 бележи зголемување во однос на
2018 година. Воглавно расходот се однесува на: редовно месечно одржување на
програмски пакети кои се користат во сметководството, архивата, електронската
евиденција на присаството на работа, како и одржување на бар код читачите (24,600,00
денари ), услуги за тековно и инвестиционо одржување на недвижности,постројки и
опрема 2,555,672,00 денари, услуги за обезбедување на имот вредност од 1,266,729,00
денари, сервис и одржување на возила 822,445,00 денари.
414 Наем – лизинг – На дел од локациите ( девет ), каде нема сопствени објекти за
сместување на опрема, НРД користи простор под наем и за истите плаќа соодветен
надоместок. Вкупниот износ на наем за 2019 година изнесува 2,708,756,00 денари.
Споредено со проекцијата од Годишната Програма за работа и развој за 2019 година
наемнините се реализирани незначително повисоко за износ од 208,756,00.
415 Комунални услуги – Трошокот по овој основ изнесува 1,442,999,00 денари. Трошокот
на групата е повисок за 9,77% од трошокот во референтниот период и повисоко во однос
на планираниот износ на ниво на годишна потрошувачка.
419 Останати услуги – вкупниот трошок од 704,764,00 денари претставува повисока
реализација во однос на референтниот период за 87,3% како последица на повисоки
трошоци за регистрација на возила и услуги за огласување.
3. ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ
Трошоците на групата 42 – трошоци за плати, надоместоци од плата и останати
трошоци се реализирани во износ од 62,443,510,00 денари. Во однос на планираните со
Годишната Програма за работа и развој за 2019 година истите се пониски за 19,% поради
константниот одлив на кадри и нереализирани нови вработувања, додека во однос на
референтниот период се повисоки за 22,32 %
Целата група ангажира 36% од вкупните трошоци.
По основ на бруто плати и надоместоци ( придонеси и персонален данок )
пресметан е вкупен износ од 62,443,510,00 денари, додека износот од 858,665,00 се
однесува на исплати за останати трошоци за вработените (399,664,00 денари претставува
пресметани износи на средства по основ отпремнина за заминување во пензија на осум
вработени. НРД исплати 431,753,00 денари по основ помош на вработени во случај на
смрт вработени и смрт на член на семејно домакинство и 27,248 бонус по ЗРО).
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ОСНОВ
1
2
3
4
5
6

Нето плата
Персонален данок
Придонес за пенз.инвал. осиг.
Придонес за здравство
Придонес за вработување
Дополн. придонес за здравст.
СЕВКУПНО

Реализација 2019
год.
42,397,299,00
3,114,376,00
11,328,896,00
4,556,225,00
738,833,00
307,881,00
62,443,510,00

Структура
%
67,89%
4,99%
18,14%
7,30%
1,20%
0,50%
100,00%

Реализација
Структура
2018 год.
%
34,235,306,00
67,73%
2,660,941,00
5,26%
9,098,988,00
18,01%
3,690,168,00
7,30%
606,653,00
1,20%
252,765,00
0,50%
54,918,571,00 100,00%

Оптовареноста на платите со даноци и придонеси во текот на 2019 година во
споредба со 2018 година е незначително повисока.
2019 год.

Стр.%

2018 год.

Стр.%

Нето плати

42,397,229,00

67,89%

34,235,306,00

67,73%

Придонеси и даноци

20,046,211,00

32,10%

16,309,425,00

32,27%

Вкупно пресметаните нето плати за 2019 година изнесуваат 42,397,299,00 денари.
Во однос на истите пресметани за 2018 година се повисоки за 23,84% како резултат на
вработени лица на одредено време во текот на годината преку ЈП НРД.
Просечната нето месечна плата во 2019 година изнесува 25,057,00 денари и е
повисока од просечно пресметаната плата по вработен во 2018 година ( за 4,08% ).
Просечната бруто пресметана плата во 2019 година изнесува 36,905,00 денари и е
повисока од истата за 2018 година за 2,7%.
Пресметката се однесува на просечно месечно 141 вработени.
Основ
1 Нето плата за редовна работа
2 Прекувремена работа
3 Работа ноќе
4 Минат труд
5 Работа на државен празник
6 Годишен одмор
7 Боледување
8 Платено отсаство
9 Персонален данок
10 Придонес за ПИО
11 Придонес за здравство
12 Придонес за вработување
13 Дополнителен придонес за
здравство
ВКУПНО

2019 година
32,773,966,00
423,036,00
1,725,186,00
3,412,385.00
917,695,00
1,939,662,00
346,704,00
0
3,114,376,00
11,328,896,00

2018 година
26,267,685,00
192,604,00
1,373,274,00
3,547,117.00
785,546,00
1,743,728,00
325,352,00
0
2,660,941,00
9,098,988,00

%
124,76
219,64
125,62
96,20
116,82
111,23
106,56

4,556,225,00
738,833,00
307,881,00

3,690,168,00
606,653,00
252,765,00

123,46
121,78
121,80

61,584,845,00

50,544,731,00

117,04
124,50

Отстапувањето на пресметаната бруто плата во однос на планираната за 2019
година, во најголем дел е резултат на неизвршениот прием на нови вработени согласно
потребите и пресметките од Годишната Програма за работа и развој за 2019 година.
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Просечната пресметана нето плата без минат труд на Директорот на ЈП НРД
изнесувала 71,740,00 денари. Просечната бруто месечна плата во истиот период
изнесувала 109,780,00 денари.
4. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА
Пресметаната амортизација на средствата со кои располага НРД на крајот на 2019
година изнесува 36,426,674,00 денари и е пониска за 23,5% во однос на референтниот
период. Споредено со планираната за 2019 година пресметаната амортизација е пониска
за 47%.
Пресметаната амортизација учествува во вкупните расходи со 30,56% и
преставува значајна расходна позиција.
При пресметување на амортизацијата се применува праволиниската метода и
стапки определени во согласност со тезата 8 од Одлуката за примена на
сметководствените политики. Пресметувањето на амортизацијата отпочнува со ставање
на средствата во употреба.
Најголемиот дел претставува амортизација на опрема набавена од средства на
државна помош и истите во еднаков износ се приходувани.
5. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО
Вкупната вредност на останатите трошоци од работењето реализирани во текот на
2019 година изнесуваaт 15,780,237.00 денари. Споредено со 2018 година реализирани за
1,45% пониско, додека во однос на планираните реализирани се со 41,88%.
Вкупните останати трошоци од работењето учествуваат во вкупните расходи со 9,09%.
440 Дневници за службени патувања, ноќевање и патни трошоци – по основ службени
патувања, ноќевање и патни трошоци во земјата и странство во текот на 2019 година
реализиран е вкупен трошок од 2,479,817,00 денари, повеќе во однос на реализираните
во референтниот период за 123,82%, и 14,57% помалку во однос на планираните. По
основ на дневници за патувања во земјата исплатени се 918,180,00 денари. Бројот на
реално извршените патувања е значително поголем, но поради времетраењето на истите
помалку од 8 часа не е исполнет условот за признавање на право на дневница.
Дневницата изнесува 830,00 денари за времетраење на патување подолго од 12 часа. По
основ на трошоци за ноќевање во земјата ангажирани се вкупно 35,750,00 денари во
исклучителни случаи кога се процени дека за НРД е поисплативо доколку екипата остане
на пат два дена, во однос на одлуката да се врати и утредента патувањето да се повтори.
Трошокот на позицијата користење на сопствено возило за службени цели во износ од
17,371,00 е значително под планираните. Користење на сопствено возило за службени
цели се одобрува исклучиво во случај кога поради допокривање на смените на
определени објекти се ангажираат вработени од други објекти или регионални центри и
при тоа превозот на истите не е можно да се организира на друг, поекономичен начин.
Надоместокот на трошокот се врши како надомест на реално потрошеното гориво,
пресметан најчесто во висина од 10%, а не 30% од вредноста на горивото по километар,
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со што се намалува трошокот по овој основ. Реално на овој начин само се надоместува
потрошеното гориво.
Вработените во НРД по договор за работа се примени за работа на определен
радиодифузен објект. Поради потребите на работата дел од нив се ангажирани на други
радиодифузни објекти, како последица на одлив на кадар со сменски режим на работа и
недобиена согласност за нови вработувања за пополнување на упразнети работни места
на кои НРД е во обврска да обезбеди присаство во текот на 24 часа секој ден. За дел од
овие вработени кои живеат во Скопје НРД обезбедува превоз со службено возило, но за
вработените кои живеат во другите градови НРД обезбедува надомест на трошоците за
превоз врз основа на приложен билет. Висината на ваквите трошоци во 2019 година
изнесува 147,210,00 денари.
Трошокот по основ Останати трошоци – патарини и паркинг во износ од 168,932,00 денари
е повисок во однос на реализацијата во 2018 година и значително под проекцијата за 2019
година.
441 Надомест на трошоци на вработените и подароци – вкупната вредност на оваа
група изнесува 12,000,00 денари. Реализацијата во однос на референтниот период
изнесува за 95,63% помалку, а во однос на Финансискиот план за 2019година бележи
пониско остварување за 93,37%.
442 Трошоци за надомест и др. примања на членови на Управен и Надзорен одбор - во
текот на 2019 година по основ надоместоци на членови на органите на управување и
надзор пресметани се на име на месечни паушали и други надоместоци вкупно
1.674.465.00 денари. Во однос на референтниот период пресметаните надоместоци се
повисоки за 4.79%, додека во однос на проекцијата за 2019 година пресметките се
повисоки за 2.36 пати.
444 Трошоци за репрезентација – трошокот на групата изнесува 466.170.00 денари и е
повисок во однос на проектираниот за 2019 година. Во однос на реализираните во
претходната година реализираните расходи по овој основ се повисоки за 6,87 .
445 Трошоци на осигурување – групата опфака осигурување на превозните средства при
регистрација, осигурување на вработените од повреди на товар на средствата на МРД,
патничко осигурување. Воедно во оваа група е опфатено и осигурувањето на основните
средства, што НРД за прв пат го реализира во 2018 година. Вкупно по сите основи во
текот на 2019 година реализиран е трошок од 2,705,185,00 денари, повисоко во однос на
реализраните во 2018 година за 215,02% заради осигурувањето на основните средства за
три квартали од 2019 година.
446 Банкарски услуги и трошоци на платен промет – вкупниот трошок на групата
изнесува 61,762,00 денари и е понизок во однос на споредбениот период за 71,90%. Во
однос на проекцијата за 2018 година износот на банкарските провизии е понизок за
38,23% како последица од намалениот промет и плаќања кон странство.
447 Даноци кои не зависат од резултатот, чланарини и др. давачки - трошокот од
596,993,000 денари искажан по овој основ е повисок во однос на реализираниот во
референтниот период за 3,27%. Во однос на проекцијата за 2019 година исто така
евидентирана е намалена реализација за 22,47%. Оваа позиција опфаќа пресметана и
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платена чланарина во ЕБУ како редовна годишна обврска, административна такса за
радио фрекфенции, такса за радиофрекфенции и останати трошоци ( комунална такса за
јавно осветлување што МРД ја плаќа кон ЕВН по доставени месечни фактури ).
449 Останати трошоци од работењето – по овој основ ангажирани се 7,751,708,00
денари, пониско во однос на реализацијата од 2018 година за 30%. Во однос на
проекцијата за 2019 година реализацијата е со 29,21%, како последица од нереализација
на планираните ангажмани на лица за консултантско – советодавни услуги, година, на
останати интелектуални услуги, нерелизирани планирани привремени вработувања.
Повисока е реализација на позицијата адвокатски и нотарски услуги што е последица на
потребата од застапување по покренати судски спорови во парнични постапки во кои НРД
е тужена страна, посебно во кривичната постапка во врска со хелихоптерската несрека
во Струмица.
6.ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ТЕКОВНИ И НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА
Реализацијата на групата потекнува од вредносно усогласување – исправка на
вредноста на побарувањата во износ од 2,864,097,00 денари (4,213.308.00 за
обезвреднување, намалени за 2.198.835,00 наплатени обезвреднети во минати периоди).
Целата група учествува во вкупните расходи од работењето со 1,65%.
7. ОСТАНАТИ РАСХОДИ
Оваа група на трошоци со реализација од 639.325,00 денари ангажира 0,37% од
износот на вкупните трошоци на НРД во 2019 година. Опфаќа определени книжења на
трошоци за неотпишана вредност на средства ставени вон употреба, трошоци за судски
спорови и административни такси.
8. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ
Севкупните каматни задолжувања и пресметани негативни курсни разлики за НРД
претставуваат оптоварување со трошок од 43,868,00 денари. Истиот претставува 0,023%
од вкупните трошоци на НРД за годината. Вкупните каматни задолжувања врз основа на
финансиски обврски изнесуваат 9,231,00 денари и се
повисоки во однос на
референтниот период (во 2018 година овие расходи изнесувале 25,817,00денари.) Воедно
пресметани се негативни курсни разлика на девизните задолжувања во износ од
2,914,00 денари.
XI. ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ
НРД на крајот од 2019 година искажа позитивен деловен резултат – вишок на
средства пред оданочување - добивка од работењето во износ од 117,382,177,00 денари.
Пресметан е данок на добивка во износ од 12,496,366,00 денари по процент утврден со
Законот за данок на добивка и врз основица утврдена во Даночниот биланс. Вкупниот
вишок на средства по оданочување - добивка по оданочување за 2019 година изнесува
104,885,811,00 денари.
1
2
3
4
5

2002 година
2003 година
2004 година
2005 година
2006 година

Добивка пред оданочување
Добивка пред оданочување
Добивка пред оданочување
Добивка пред оданочување
Загуба по оданочување

+ 32.497.485,00 ден.
+ 10.683.566,00 ден.
+ 33.602.483,50 ден.
+
18.623,50 ден.
- 35.266.843,00 ден.
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2007 година
2008 година
2009 година
2010 година
2011 година
2012 година
2013 година
2014 година
2015 година
2016 година
2017 година
2018 година
2019 година

Загуба по оданочување
Добивка пред оданочување
Добивка пред оданочување
Загуба по оданочување
Загуба по оданочување
Добивка пред оданочување
Загуба по оданочување
Добивка пред оданочување
Добивка пред оданочување
Добивка пред оданочување
Добивка пред оданочување
Добивка пред оданочување
Добивка пред оданочување

- 47.030.304,00 ден.
+ 17.995.867,00 ден.
+ 5.902.539,00 ден.
- 21.913.387,00 ден.
- 10.822.748.00 ден.
+ 127.981.347,50 ден.
- 50.679.155,00 ден.
+ 31.090.647,00 ден.
+ 64.321.828,00 ден.
+ 53.380.486,00 ден
+ 51,075,876.00 ден
+146,478,067,00 ден
+ 117,382,177,00 ден.

XII. ИСПЛАТЕНИ НАДОМ. НА ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И НАДЗОР
Во НРД функционира Управен одбор како орган на управување и Надзорен одбор
како орган на следење и контрола на материјално финансиското работење. Владата на
РМ, како оснивач, именува членови на двата органи. За ангажманот на именуваните
членови им се исплатува паушал во износи соодветни со Одлуката за висината на
надоместокот по овие основи. Во текот на 2019 година по основ надоместоци пресметан е
бруто износ од 1,674,465,00 денари.
Исплатата на месечните надоместоци на членовите на органите на управување и
контрола ( надзор ) подлежи на пресметка и уплата на персонален данок по стапка од
10% на бруто основица.
XIII. ПЛАНИРАН ИДЕН РАЗВОЈ
НРД и во 2020 година ќе продолжи, согласно Законот за основање, покрај
редовното одржување на мрежата, да обезбедува развој и унапредување на постојниот
систем, негово проширување и осовременување, како и следење и имплементација на
новите техничко - технолошки достигнувања, се со цел вклопување и поврзување со
системите на соседите, радиодифузерите од Европа, па и светот.
Развојните проекции на претпријатието за 2020 година и неколкуте наредни години
во делот на обезбедувањето на основните функции остануваат во следните насоки:

-

-

-

Монтажа и пуштање во работа на комплетен систем ФМ процесирачка опрема од
Трета фаза од проектот Воведување на динамички сигнал за поквалитетно следење
на трите програми на македонското радио на целата територија на Р.С. Македонија
на 7 РДО-ти.
Монтажа и пуштање во работа на ФМ предавателни системи 3+1 / 1кW од Трета
фаза од проектот зајакнување на ТВ и ФМ сигналите во граничните делови на
Р.С.Македонија на 12 РДО-ти
Монтажа и пуштање во работа на ФМ мултиплексери од 1кW од Трета фаза од
проектот зајакнување на ТВ и ФМ сигналите во граничните делови на
Р.С.Македонија на 10 РДО-ти
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-

-

-

-

-

-

-

-

Правење технички спецификации и тендерски документации за набавка, монтажа и
пуштање во работа на комплетен систем ФМ процесирачка опрема од Четврта фаза
од проектот Воведување на динамички сигнал за поквалитетно следење на трите
програми на македонското радио на целата територија на Р.С. Македонија.
Правење технички спецификации и тендерски документации за набавка, монтажа и
пуштање во работа на комплетен ФМ предавателен систем 3+1 / 1кW од Четврта
фаза од проектот зајакнување на ТВ и ФМ сигналите во граничните делови на
Р.С.Македонија.
Правење технички спецификации и тендерски документации за набавка, монтажа и
пуштање во работа на комплетен ФМ мултиплексен систем 1кW од Четврта фаза
од проектот зајакнување на ТВ и ФМ сигналите во граничните делови на
Р.С.Македонија.
Правење технички спецификации и тендерски документации за набавка, монтажа и
пуштање во работа на комплетен DVB-T предавателен систем 2+1 од Четврта фаза
од проектот зајакнување на ТВ и ФМ сигналите во граничните делови на
Р.С.Македонија.
Правење технички спецификации и тендерски документации за набавка, монтажа и
пуштање во работа на комплетен DVB-T мултиплексен систем од Четврта фаза од
проектот зајакнување на ТВ и ФМ сигналите во граничните делови на
Р.С.Македонија.
Почеток на втора фаза за ревитализација на среднобрановиот сигнал за следење на
македонското радио на поголеми далечини
Техничка припрема (технички спецификации и тендерски документации) за втора
фаза од воведување на DAB+ во Р.С.Македонија
Правење технички спецификации и тендерски документации за набавка на опрема
и резервни делови
Обука и експлоатација на ново набавена ФМ и DVB-T мерна опрема (WorldCast и
R&S – Германија)
Правење технички спецификации и тендерски документации за набавка на нова
мерна опрема/уреди потребни за одржување и сервисирање на радиодифузната
опрема.
Преселба на целокупната опрема од неколку РДО-ти поради археолошки
испитувања (Струмица – Цареви кули и Штип - Исар) на нови локации
Набавка т.е. купување на неколку Антенски столба (А1) со инфраструктура на
неколку РДО-ти и нивно целосно комплетирање (монтажа) со предавателни и
антенски опрема и ставање во функција.
Набавка на теренски возила и опрема за зимски услови за одржување 24/7 (не
моторни санки)
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-

-

обука за користење(во тренинг центар ) на Интегриран мерен систем во мерно
возило- современа и софистицирана мерна опрема за мерења во движење и
т.н.номадски мерења .
Реконструкција на ниско напонски вод за РД објект Тажево
Одржување на трафостаници
Одржување на агрегати(превентивни и корективни сервиси)
санација на заземјување и громобранска инсталација на РД објекти
Реконструкција на антенските системи
Бојадисување на столбови
Градежни зафати и санација на РД објекти(покриви, прозорци, врати,
водоснабдување и др.)
Контрола и одржување на системите за осветлување на антенските столбови

-

мерења и периодични прегледи на внатрешна инсталација на објекти

-

Учество на семинари, саеми и работилници за следење на нови технологии
,понови генерации на опрема и уреди и можности за нивна имплементација
Следење на законска регулатива поврзана со делокругот на работењето
Воведување на дигитално радио(Т-ДАБ) кое во овој момент е во експериментална
фаза поради немање законска регулатива
Анализи за можност за примена на ДВБ-Т2 стандардот во дигиталната
телевизија(законска рамка, потребни финансиски средства и обуки и едукација на
кадарот)
Проширување на РА мрежите на Ј.П.НРД (МРА има доставено барање за 4-та РА
мрежа)
Активности поврзани со Националниот Оперативен Брод бенд План (мапирање на
институции кои ќе бидат поврзани со оптичка мрежа и обезбедување на брз
интернет за нив но и за граѓаните на РС Македонија ). Ова е долгорочен процес со
финансиски, кадровски и просторни потреби и на истото трпеливо се работи .
Проширување на телекомуникациските и мултимедијални услуги
Следење на потребите на корисниците, особено во телекомуникациските услуги,
дигиталното радио и нови медиумски услуги
Континуирано одржување и развој на електронската комуникациска
инфраструктура и опрема и подобрување на квалитетот на услугите
Континуирана грижа за безбедноста и здравјето на вработените, обезбедување на
заштитна опрема и друга грижа
Континуирана грижа за професионален развој на вработените, преку обуки,
менторства и други извори на обучување.
Континуирана грижа за сите аспекти на заштита на животната средина како
општествена одговорност

-

-

-

-
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Во насока на реализација на поставените цели НРД ќе продолжи со
реализација на повеќе проекти. Дел од нив како повеќефазни започнаа да се реализираат
во 2019 година со изготвување на проектна и техничка документација за објава на
постапка за јавна набавка, додека дел и конкретно ќе се реализираат во текот на
наредната година. Така да развојните проекции се движат во следните насоки:

1. Трета фаза од проектот воведување на динамички сигнал за поквалитено следење на
трите програми на македонското радио на целата територија на Република Македонија
2. Трета фаза од проектот зајакнување на ТВ и ФМ сигналите во граничните делови на
Република Македонија
3. Почеток на втора фаза за ревитализација на среднобрановиот сигнал за следење на
македонското радио на поголеми далечини
4. Воведување на ДАБ+ во Република Македонија
5. Проширување на ДВБ-Т системот за пренос и емитување на новите програмски сервиси
на МРТ
6. Пренос на аудио и видео содржини преку Интернет
7. Проширување на микробрановите капацитети
8. Почеток на прва фаза за воведување на Видео надзор по РДО.
9. Започнување на проектот за воведување на широко појасен интернет на територија на
државата. Овој проект ќе се одвива во соработка со Министерството за Информатичко
општество и администрација во неколку наредни години.
Реализацијата на проектите ќе се одвива во неколку фази и доколку се реализираат
основните предуслови се очекува истите да завршат до 2021 година. Рализацијата е планирана во
рамки на сопствени средства, но под услов динамиката на трансферите на средствата за
финансирање на радиодифузната дејност да се одвива согласно планираните во Буџетот на РМ.
како и НРД да искаже добивка од работењето и во 2020 година и истата да се реинвестира. За
последната точка проекти (широко појасниот интернет), бидејки се работи за поголем проект и со
национално влијание треба поголем временски рок за реализација (секако почитувајки ги
Европските Директиви), а и начинот на финансирање ке се разгледува и одобрува на посебен
начин бидејки моменталниот финансиски капацитет не дозволува инвестиција со таков зафат.
Секако бидејки се во прашања набавки на специфична опрема реализацијата ќе зависи и од
навременото подготвување на тендерските докуменатции и успешноста во самиот процес на
Јавните Набавки
Со планските проекции за 2020 година продолжува грижата за постојните и нови
капацитети и активности. Посебна грижа ќе се посвети на ревитализација и инвестиционо тековно
одржување на определени градежни и инфраструктурни објекти. Вниманието на вработените
полека се пренасочува кон подобрување на инфраструктурните услови, обнова на сместувачките
капацитети, подобрување на сигурноста и безбедноста како мошне значајни, обезбедување на
стабилност на дел од челичните конструкции поставени пред многу години и сл. Дефинирањето на
нови стандарди и барањата наметнати со новата законска и подзаконска регулатива во значителна
мера ги насочија активностите во делот на развојот и одржувањето во наредната, па и во
наредните години.
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