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Вовед 

Во современите и динамични услови на стопанисување, каде што се појавуваат 

постојани промени во пазарното окружување, деловните субјекти се наоѓаат пред 

голем предизвик кој се однесува на следење на овие промени. За да може деловниот 

субјект да ги следи овие промени потребно е постојано да собира податоци и истите да 

ги анализира за да се добие определени информации кои ќе му овозможат да биде пред 

својата конкуренција. 

Поради овие причини, деловните субјекти денес имаат потреба од интерна 

ревизија во нивните деловни субјекти. Интерната ревизија има за задача да врши 

собирање на податоците, нивно анализирање и доставување на информациите до 

менаџментот на деловниот субјект, кој потоа донесува деловни одлуки врз база на овие 

добиени информации. Деловните субјекти нудат определени производи и услуги, чија 

цена може да биде различна во различни деловни субјекти. Разликата во цената на 

чинење на овие производи се јавува поради различните трошоци направени од страна 

на деловните субјекти. Овие разлики во трошоците се појавуваат поради користење на 

материјали со различна цена и квалитет за производство на тие производи. Поради 

комплексноста и важноста која ја имаат овие трошоци, деловниот субјект има потреба 

од континурано извршување на интерна ревизија на трошоците. Како резултат на тоа 

интерната ревизија на трошоците на деловните субјекти, е од пресудно значење, бидејќи 

најголемиот дел од деловните одлуки коишто се донесуваат од страна на менаџерскиот 

тим се потпираат на податоци и информации добиени од страна на извршената интерна 

ревизија врз финансиското работење на деловните субјкети. 

 Во овој магистерски труд посебно ќе се посвети внимание на интерната ревизија 

на трошоците, која е од особена важност за согледување на оправданоста на 

настанатите трошоци.  Притоа ревизјата на трошоците треба да процени кои настанати 

одливи треба да се третираат како трошоци, а кои како расходи. Исто така, преку 

ревизијата на трошоците може да се согледа кои цени на факторите на производство, 

како што се трудот, капиталот, природните ресурси и менаџментот, се третираат како 

трошок. 

 Преку оваа ревизија, може да се направи анализа дали потрошокот на материјал 

е соодветен, односно дали имаме економично и рационално трошење на средствата, а 
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доколку немаме, да се предложи решение преку кои супститути може да се намали 

самиот потрошок. 

 Во последните години, ревизијата на финансиските извештаи, зазема се 

поголем дел во работењето на деловните субјекти во Република Македонија, затоа што 

самите деловни субјекти и нивните раководители стануваат свесни за придонесот и 

ефектите кои можат да се постигнат, доколку истата се применува.Примената на 

интерната ревизија се врши според пропишани стандарди од страна Институтот за 

интерни ревизори.  

 Во овој магистерски труд, најпрво ќе бидат опфатени теоретските стојалишта за 

ревизијата, со посебен осврт на интерната ревизија. Потоа ќе бидат разгледани 

трошоците како посебна категорија, а потоа и интерната ревизија врз различните 

видови на трошоци. На крај ќе биде разгледан практичен пример за спроведена 

ревизија во деловен субјект на Р. Македонија.Обсервацијата на оваа проблематика е 

комплексна, па поради тоа најнапред, е даден општ осврт на истражуваната проблематика, 

кој што во натамошната анализа претставува појдовна основа за проучување и 

конкретизација на суштината на предметот на истражување, односно интерната ревизија 

на трошоците. 

Во првиот дел ќе биде даден општ осврт на ревизијата на финансиските извештаи, 

односно нејзиното појмовно определување. Понатаму, во првиот дел ќе се зборува за 

улогата и значењето на самата ревизија, како и самата поделба на ревизијата од повеќе 

аспекти. Исто така, во овој дел ќе се разгледаат стандардите на интерната ревизија и  

значењето на истата во Р.Македонија. 

Во вториот дел ќе биде направена поделба на трошоците од повеќе аспекти со цел 

понатаму да се разгледа ревизијата на пооделните категории на трошоци. Поради 

големината и сложеноста на трошочната категорија се прави различна категоризација 

на истите. Во овој дел ќе имаме и мал осврт на системите за опфаќање на трошоците 

односно традиционалниот и АBC системот, кои се од големо значење за самиот 

деловен субјект. 

Во третиот дел е направена поделбата на интерната ревизија на трошоците како 

значајни ставки во финансиските извештаи. Оваа поделба е следната: 

 Интерна ревизија на потрошокот на материјал 
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 Интерна ревизија на плати 

 Интерна ревизија на амортизација 

 Интерна ревизија на трошоците за услуги 

 Интерна ревизија на каматите 

 Интерна ревизија на даноци придонеси и други давачки 

 Интерна ревизија на останатите трошоци. 

 

Во четвртиот дел ќе се разгледува пример за спроведена ревизија во деловен субјект 

во Република Македонија. Во овој пример се наведени стандардите на кои се 

потпираат деловните субјекти при спроведување на оваа ревизија и резулатите кои се 

добиени од анализата на направените финансиски извештаи. 
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1.Ревизија на финансиските извештаи на деловниот субјект 

1.1.Определување на поимот и значењето на ревизијата на 

финансиските извештаи 

За да го објаснеме значењето на ревизијата на финансиските извештаи, најпрво 

ќе започнеме со објаснување на потеклото на самиот збор ревизија. Зборот ревизија 

потекнува од латинскиот глагол „revidere“ и од новолатинскиот „revisio“, што значи 

„да се испита нешто“, односно да се направи целосен преглед и проверка на истото и 

доколку е потребно да се направат определени корекции. За разлика од латинското 

толкување, во англиското јазично подрачје зборот ревизија потекнува од поимот audit 

или терминот за ревизорот auditor што го означува оној кој слуша за работењето на 

деловниот субјект. И покрај тоа што со текот на времето активностите и задачите на 

ревизорите се менувале и зголемувале, сепак поимите кои се користат за да се истакне 

истата се задржале. 

Во литературата, ревизијата се определува како процес во кој се повторуваат 

активностите се со цел да се провери работата на определени деловни субјекти, 

односно претставува дополнителна проверка на спроведените деловни настани, врз 

основа на добиените документи и за истата може да се каже дека има корективен 

карактер. 

Постојат повеќе дефиниции од различни автори за поимот ревизија, а еден од 

најпознатите теоретичари Tom Lee, истата ја дефинира на следниот начин: „ Во 

најширока смисла на зборот, ревизијата претставува средство со помош на кое едно 

лице се уверува (од страна на друго лице) во квалитетот, состојбата или статусот на 

некое предметно прашање, што другото лице го испитувало. Потребата од ревизија 

настанува поради тоа што првоспомнатото лице е во дилема или се сомнева во 

квалитетот, состојбата или статусот на релевантнот предметно прашање, а не е во 

состојба да го отстрани таквото сомневање или дилема.“ Истиот автор по една 

деценија својата дефиниција за ревизијата ја искажува како: „комплексна и техничка 

функција со која ревизорот поврдува и известува за квалитетот на финансиските 
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извештаи што управата на корпорацијата им ги презентира на надворешните членови 

кои имаат право на глас, како дел од нивната финансиска одговорност.“
1
 

Исто така, како најпозната дефиниција за поимот на ревизијата, може да се земе 

онаа на Американската асоцијација на сметководители (American Accounting 

Association –AAA), кој ревизијата ја дефинира како: „систематски  процес на 

објективно прибирање и оценување на доказите поврзани со економските настани и 

резултати за да се потврди степенот на кореспондентност меѓу постојните извештаи за 

работењето и однапред утврдените критериуми и да се дистрибуираат добиените 

резултати до заинтересираните страни.“ 

Ревизијата сама по себе е систематски процес, затоа што истата постапува по 

строго определени и планирани цели, а не е процес кој би се одвивал неорганизаирано. 

Таа, како таков процес се стреми кон прибирање и оценување на податоците од 

економското работење на деловниот деловниот субјект. Притоа, ревизорите 

непристрасно треба да го оценат работењето на деловниот субјект и од прибраните 

податоци да согледаат дали деловниот субјект работи според предходно пропишаните 

правила и норми, а ако отстапува да му укаже на промените кои треба да се направат. 

Вака добиените податоци од ревизијата, покрај за интерна употреба можат и да се 

дистрибуираат и до надворешните страни заинтересирани за тој деловен субјект. 

Постојат и голем број на други дефиниции за поимот на ревизијата, но кај сите 

тие се задржува истата основа дека ревизијата е процес со кој се докажува правилноста 

на работењето на самиот деловен субјект. 

 

1.2.Улогата и целите на ревизијата на финансиските извештаи 

Основна цел на ревизијата на финансиските извештаи е да им помогне на 

деловните субјектни во правилно и одговорно водење на економските и финансиските 

активности. Таа, со своето независно мислење, им помага на надворешните корисници 

на финансиските информации да донесат правилни одлуки и да преземат правилни 

постапки. Поради својата независност, таа им влева доверба на корисниците дека 

                                                           
1
Tom Lee, Corporate Audit Theory, Chapman and Halt, London, 1993, стр.8 
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работењето на деловниот субјект е исправно и дека можат да се преземат определени 

активности поврзани со истиот. 

За да можеме подобро да ги согледаме целите и одговорностите на ревизијата 

треба да ја погледнеме врската помеѓу корисниците, менаџментот и ревизорот на 

финансиските извештаи, а тоа ќе го видиме од следниот графички приказ: 

 

Графички приказ бр.2 

 

 Од графичкиот приказ можеме да видиме дека ревизорот врши ревизија на 

финансиските извештаи и го советува менаџментот каде треба да направи измени. Врз 

основа на тоа менаџментот прави корекција во работењето, доколку е потебна. Потоа 

ревизорот го оформува своето мислење и изготвува врз основа на истото, ревизорски 

извештај. Врз основа на ревидираните финансиски извештаи, корисниците на 

финаниските извештаи носат економски одлуки. 



Интерна ревизија на трошоците на деловните субјекти во Р.Македонија 

8 
 

 Покрај основните цели постојат и парцијални цели и тие се претставени на 

следниот графички приказ: 

 

 

 

Графички приказ бр.3 

 Сеопфатност.Оваа цел бара во финансиските извештаи да бидат опфатени сите 

економско финансиски трансакции што се однесуваат на периодот за кој се 

изготвува финансискиот извештај. 

 Точност. Сите финансиски трансакции да бидат евидентирани според точни 

цени и количини, во согласност со сметководствените стандарди. 

 Постоење и тврдење. Се однесува на потребите сите износи содржани во 

финансиските извештаи да бидат поткрепени со соодветна документација. 
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 Сопственост. Оваа цел бара позициите кои се однесуваа на средства во 

финансиските извештаи, како што се постојаните средства, залихите, 

побарувањата и сл., да бидат во сопственост на компанијата. 

 Вреднување. Кај оваа цел, потребно е сите  износи со кои се прикажани 

средствата на компанијата да се вреднуваат со соодветни методи кои 

константно ќе се користат. Тука треба да се применуваат следниве концепти: 

 Концепт на континуитет, кој бара компанијата да работи континуирано, 

односно да нема намера ниту за кратко време да прекине со работа. 

 Концепт на конзистентност, бара методите кои се применуваат да не се 

менуваат од период во период, туку истите да се применуваат 

континуирано. 

 Концепт на претпазливост, бара, во билансот на успех, приходите да се 

евидентираат само доколку се сигурни, а расходите да не се намалуваат 

доколку за тоа нема соодветна документација. 

 Проценка, подразбира втасаните приходи да овозможуваат утврдување на нето 

реализацијата, а втасаните сметки за плаќање да овозможат мерење на 

трошоците со примена на соодветни критериуми. 

 Прикажување и објавување, подразбира сите настанати трансакции да бидат 

евидентирани на соодветни сметки во финаниските извештаи. 

 Прекинливост, како парцијална цел подразбира сите трансакции да бидат 

евидентирани и прикажани за периодот на кој се однесуваат. 

Во поглед на улогата на ревизијата на финансиските извешта, истата може да се 

набљудува како: општествена, економска, психолошка, јавна или  како личен интерес. 

 Општествената улога произлегува од тоа што општеството, односно 

корисниците на финансиските извештаи бараат претпријатието јавно да ги 

истакне истите и тие да бидат веродостојни и објективни. Овие финансиски 

извештаи подлежат на верификација која се појавува кога улогата на 

сопствениците на стопанските ресурси се издвојува од управувачката улога. Врз 

основа на податоците од финансиските извештаи се донесуваат одлуки  со 

економски и општествени последици. 

 Економска улога на верификација која се однесува на финансиските 

извештаи, а се изразува како способност за донесување на рационални 



Интерна ревизија на трошоците на деловните субјекти во Р.Македонија 

10 
 

економски одлуки и преземање на рационали постапки. Притоа може да се каже 

дека со верификацијата се помага во управувањето и контролата на 

економскиот ризик. Исто така, економската улога се гледа од тоа што ревизијата 

претставува посредување помеѓу сопствениците и надворешните корисници, 

тоа се прави на следниве начини: 

o информациите ги прави јавни и 

o дава можност да се штити економскиот интерес на сопственикот, 

доколку финансиските извештаи и информации немаат минимум 

квалитет што го бара ревизијата. 

Кога станува збор за логичниот интерес на ревизијата, тој се изразува кај оние 

корисници на информациите што ги изнесува ревизорот. Додека пак логичниот 

интерес кај работниците, односно оние кои раководат со работењето на 

компанијата е да дознаат дали донеле соодветна одлука. 

 Психолошката улога на ревизијата, треба да се каже дека се јавува во две 

насоки. Прво таа влијае врз размислувањата на корисниците  на ревизорските 

извештаи со тоа што ги отстранува нивните сомневања во финансиските 

извештаи. Второ, ревизијата го поттикнува менаџментот на една компанија да 

постапува во согласност со законската регулатива за изготвување на 

финансиските извештаи, односно да се труди истите да бидат објективни. 

 Јавната улога на ревизијата може да се квалификува и како политичка улога. 

Оваа улога произлегува од тоа што ревизијата дејствува во јавен интерес, 

односно ги штити интересите на општеството во целина. 

 

 

1.3.Поделба на ревизијата 

Поделбата на ревизијата може да се набљудува од повеќе аспекти и тоа: 

 Поделба на ревизијата според органот кој ја спроведува во деловниот субјект; 

 Поделба на ревизијата според тоа што е предмет на испитување и 

 Поделба на ревизијата според подрачјето на испитување. 
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1.3.1.Поделба на ревизијата според органот кој ја спроведува во деловниот субјект 

 

1.3.1.1 Интерна ревизија 

 Интерната ревизија на деловните субјекти се појавува како резултат на 

потребата од дополнителен надзор и контрола на работењето, како и потреба да се 

оценат интерните контроли во истиот. Интерната ревизија, врши оценка на 

ефикасноста на интерната контрол, ги открива слабите точки кои се појавуваат од 

работењето и предлага мерки за нивно елиминирање. 

 Интерната ревизија може да извршува контрола на целокупното работење или 

пак на определени сегменти од работењето во зависност од потребите. Таа може да се 

наљудува како дел од управничкиот надзор, чиј предмет на испитување се сите 

деловни функции, со тоа што се подобрува информацискиот систем во деловниот 

субјект и се овозможуваат податоци од сите сфери на работењето на истиот. 

 Постојат повеќе дефиниции за интерната ревизија, а како најпозната се сметаа 

онаа на Комитетот за ревизорска практика, според која: „интерната ревизија 

претставува елемент на внатрешниот систем на контрола поставен од страна на 

менаџментот на компанијата,банките или другите институции, заради испитување, 

вреднување и известување за функционирањето на сметководствените и другите 

интерни контроли во работењето. Интерната ревизија е воведена за да ги подобри 

одлуките на менаџерите или да ги задоволи статутарните барања.“
2
 

Според ова може да се констатира дека основна задача на интерната ревизија е 

вреднување на активностите на деловните субјекти, преку преглед и оценка на истите, 

се со цел да им се обезбеди помош на сопствениците и менаџерите, преку 

презентирањето на соодветните податоци. За оваа цел постојат бројни анализи, 

предлози, препораки, совети и информации. 

 

 

 

                                                           
2
 Драгутин Драгоевиќ: Перспективе развоја интерне ревизије, СР Југославија, СПП,Београд, 1995, стр.93 
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1.3.1.2. Екстерна ревизија 

Една од дефинициите, екстерната ревизија ја дефинира како предмет на 

акумулирање  и оценка на доказите од информациите заради утврдување и 

известување за системот на кореспондентност меѓу податоците и воспоставените 

критериуми. Ревизијата треба да биде спроведена од страна на компетентни и 

независни лица.
3
 

Екстерната ревизија, според нејзиното дефинирање, може да се согледа дека 

претставува покомплексен процес од интерната ревизија, и истата опфаќа различни 

атестирачки услуги, односно услуги за осигурување на квалитетот на презентираните 

информации, наменети за носителите на деловните субјекти. 

Спроведувањето на екстерната ревизија, е условено од постоење на достапни 

информации за деловниот субјект и споредување на таквите информации со 

поставените критериуми и регулативи од таа област. Притоа самата екстерна ревизија 

може да се врши на финансиските извештаи со тоа што ќе се согледа дали истите се 

изготвени според законските прописи и дали работењето е изведено законски, во 

целост. Покрај тоа, екстерниот ревизор може да врши ревизија и на субјективните 

информации како што се ефикасност на компијутерскиот систем и ефикасност на 

производните активности. При спроведување на ревизијата на субјективните 

информации, потребно е предходно ревизорот да ги знае точно утврдените критериуми 

за да може да направи сопствена реална проценка на ваквите активности. 

Специфично за екстерната ревизија е тоа што истата треба да се спроведе од 

страна на надворешно лице, кое што ќе биде непристрасно при давање на своето 

мислење за деловниот субјект. Непристрасноста која што произлегува од екстерната 

ревизија им е потребна на сопствениците на деловните субјекти, кои не се вклучени во 

менаџирање на деловниот субјект, се со цел да согледаат дали меаџментот соодветно ја 

врши својата работа. Од друга страна овие информации им се потребни и на 

екстерните корисници на информации, затоа што врз нивна основа ги донесуваат 

своите одлуки поврзани со тој деловен субјект, а како такви корисници се јавуваат: 

акционерите, кредиторите, потенцијалните инвеститори и пошироката јавност. 

                                                           
3
Alvin A.Arens, James K.Loebbecks: Auditing an integrated approach, eight  edition, Prentice Hall Internacional, 

Ine Upper Saddle River, Newe Jersey, USA, 2000, p.9, цитирано кај д-р Зорица Божиновска Лазаревска, 
Ревизија, Економски факултет-Скопје, 2001, стр.16 
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1.3.2. Поделба на ревизијата според тоа што е предмет на истражување 

Според тоа што претставува предмет на истражување ревизијата на се дели на: 

 Ревизија на финансиските извештаи; 

 Ревизија на усогласеност на постапките 

 Ревизија на работењето и 

 Судска ревизија. 

 

1.3.2.1. Ревизија на финансиските извештаи 

Ревизијата на финансиските извештаи има за цел да даде независно и 

објективно мислење за вистинитоста на презентираните податоци во финансиските 

извештаи, односно за билансот на состојба, билансо на успех и извештајот за 

паричните текови. 

Цел на оваа ревизија е да утврди дали работењето на деловниот субјект и 

финансиското известување е во согласност со општоприфатените сметководствени 

стандарди и доколку постои отстапување да укаже на истото. 

Финансиските извештаи, кои се предмет на ревизија треба да бидат изготвени во 

согласност со следните стандарди: 

 Меѓународни сметководствени стандарди; 

 Национални сметководствени стандарди и 

 Други утврдени и усогласени рамки на финансиското известување. 

 

1.3.2.2. Ревизија на усогласеност на постапките 

 Ревизијата на усогласеноста има за цел да согледа до кој степен компанијата ги 

следи и почитува стандардите или правилата воспоставени, креирани или донесени од 

страна на повисоки авторитативни инстанци-договори, законска регулатива и писмена 

согласност. Под висока инстанца се подразбира високиот менаџмент кој што 

донесените стандарди и норми ги вградува во своите политики и постапки на 

работење.  
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Во својата практика, оваа ревизија се извршува најчесто само на определени 

сегменти од работењето, се со цел да се согледаат активностите на тие сегменти, а како 

пример може да го наведиме набавниот сектор, каде што ревизијата може да разгледа 

дали одлучувањето да се работи со одреден добавувач е оправдано и како е донесена 

таа одлука, односно дали е во согласност со пропишаните правила. 

Според ова, како карактеристики на ревизијата на усогласеноста може да се 

наведат: 

 Самата компанија која го ангажира ревизорот, определува во кое подрачје ќе се 

врши ревизијата и ги истакнува стадардите кои се битни за тоа подрачје; 

 Ревизорот го поднесува својот извештај до врвниот менаџмент на компанијата. 

 

1.3.2.3. Ревизија на работењето 

Ревизијата на работењето има за задача да ја утврди ефикасноста и 

ефективноста на користење на ресурсите на деловниот субјект. Ефикасноста се 

оценува на тој начин што ревизорот согледува како организацијата ги остварува 

поставените цели, од аспект на набавка, производство, продажба и сл. Кај 

ефективноста пак се оценува каков е успехот, односно рентабилноста на самата 

компанија. 

Кај оваа ревизија е специфично тоа што, предходно нема определени 

пропишани закони правила, па ревизорот е тој што самостојно треба да определи 

мерливи критериуми поврзани со работењето на таквите компании. 

Врз основа на ова можат да се наведат следниве карактеристики на овој вид 

ревизија: 

 Ревизорите кои ја спроведуваат ревизијата се независни од активностите што ги 

ревидира (треба да бидат вработени од друг сектор, а не од тој каде се врши 

ревизијата); 

 Ревизорот е вработен во компанијата каде се врши ревизијата; 

 Ревизорот поднесува извештај до официјалните лица во компанијата. 
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1.3.2.4. Судска ревизија 

Судската ревизија се спроведува за да се открие дали деловниот субјект при 

извршување на своите активности, презел определени нелегални мерки и истите ги 

прикрил при финансиското известување. 

Оваа ревизија најчесто се спроведува во следните случаи: 

 Деловни измами направени од одредени надворешни и внатрешни субјекти на 

компанијата; 

 Криминални истраги; 

 Спорови помеѓу акционери, менаџери и партнери; 

 Економски загуби и 

 Граѓански спорови. 

 

1.3.3. Поделба на ревизијата според подрачјето на испитување 

1.3.3.1. Комерцијална-независна ревизија 

Комерцијалната ревизија се карактеризира со оценка на финансиските извештаи 

и сметководцтвените искази, како и податоци и методите кои се користат при нивно 

составување , а врз основа на тоа давање на независно и професионално мислење за тоа 

дали извештаите вистинито и објективно ја прикажуваат состојбата на деловниот 

субјект во кој се врши ревизијата. 

Комерцијалната ревизија се спроведува кога се склучува договор помеѓу една 

компанија, која се јавува во улога на клиент на ревизорскио ангажман, а од другата 

страна е ревизорската фирма, која се обврзува на објективна оценка на работењето на 

истата компанија. Притоа, во овој договор се одредува датумот за почеток на 

ревизијата, предметот на ревизија, постапките кои ќе се преземат, завршувањето на 

ревизијата и надоместокот и начинот на плаќање за извршената ревизија. Овој договор 

може да биде еднократен или на повеќе години. И покрај тоа што ревизорот е платен 

од страна на клиентот, односно фирмата во која се врши ревизијата, ревизорот мора да 

дејствува објективно и во функција на пошироката јавност. Поради специфичноста на 

ревизорската професија, ревизорите треба да бидат регистрирани како ревизорска 
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фирма, според Законот за ревизија и истите можат да се регистрираат како такви, само 

ако имаат најмалку двајца овластени ревизори. Од друга страна, ревизорот не може да 

врши ревизија во деловниот субјект во следните случаи: 

 ако поседува акции; 

 е вложувач на средства; 

 членува во органите на управувањето и 

 е во роднинска врска со менаџментот на компанијата. 

Притоа, треба да се истакне дека двете страни имаат определени обврски и тоа, 

компанијата да му овозможи пристап на ревизорот до сите потребни податоци за 

спроведување на ревизијата, а од друга страна ревизорот треба да ги чува деловните 

тајни на истата. 

 

1.3.3.2 Државна-јавна ревизија 

Фискалната ревизија подразбира испитување на документите, исправите и 

извештаите за извршена интерна ревизија, сметководствените и финансиските 

постапки и други евиденции од аспект на тоа дали финансиските извештаи вистинито 

и објективно ја претставуваат финансиската положба и резултатот на финансиските 

активности во согласност со прифатените сметководствени начела, сметководствени 

стандарди и стандарди на ревизија. 

Фискалната (државната) ревизија може да се каже дека е постапка за 

испитување на финансиските трансакции, кои претставуваат државни расходи, со која 

се гледа дали средствата наменски се користат и дали имаме квалитетно остварување 

на програмите во јавниот сектор. Целта на оваа ревизија е да согледа дали Владата и 

Единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) соодветно ги трошат средствата собрани од 

даночните обврзници. На овој начин, се зголемува економичноста, ефикасноста и 

ефективноста  се спречува корумпираноста на органите и институциите. 

Државниот завод за ревизија врши ревизија на следните работи: 

 законско и наменско извршување на државниот буџет, буџетот на органите на 

локалната самоуправа и буџетот на фондовите утврдени од Собранието на 

Р.Македонија; 
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 извршување на буџетот на јавните претпријатија и претпријатијата во кои 

државата учествува во капиталот со повеќе од 51%; 

 согледување на односите на Народна банка на Р.Македонија со државниот 

буџет и отчетност за извршување на буџетот на приходите и расходите на 

Народна банка на Р.Македонија; 

 управување со имотот обезбеден од буџетот на државата; 

 законска употреба на средствата на фондовите за здравствено, пензиско и 

инвалитско осигурување; 

 законско користење на средствата од приватизација, формирањето на 

фондовите според Законот и нивна распределба и употреба; 

 употреба на средствата од вонбуџетска сметка; 

 употребата на средствата од политичките партии; 

 употреба на средствата што се добиваат од земјите на ЕУ, меѓународните 

финансиски институции и донатори.
4
 

Фискалната ревизија може да се подели на: финансиска ревизија  или ревизијана 

правилноста и ревизија на успешноста. 

1. Финансиска ревизија или ревизија на правилноста опфаќа: 

 потврдување на одговорноста на единките кои се задолжени за 

финансиско известување и искажување на мислење за извештаите од 

финансиското работење; 

 потврдување на одговорноста на владината администрација која е 

задолжена за финансиското работење; 

 ревизија на финансиските сметки и трансакции; 

 ревизија на внатрешната контрола и внатрешните ревизорски функции; 

 ревизија на одлуките на административните работници; 

 известување за сите останати прашања за кои Државниот завод за 

ревизија смета дека треба да бидат обелоденети. 

 

                                                           
4
Николоски д-р Пеце, „Фискална ревизија“, Економски факултет-Прилеп,2007 
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2. Ревизија на успешноста се однесува на владините проекти и програми низ кои 

се утврдува степенот на економичност, ефикасност и ефективност и истата 

опфаќа: 

 ревизија на економичноста на административните активности; 

 ревизија на ефикасноста на искористувањето на човечките, 

финансиските и другите ресурси; 

 ревизија на ефективноста во работењето во однос на поставените и 

постигнатите цели. 

 

1.4. Стандарди на интерната ревизија 

1.4.1 Основни стандарди на интерна ревизија 

Основните стандарди на интерната ревизија се систематизирани во пет групи и тоа: 

 100-Независност 

 200-Стручност 

 300-Делокруг на работа 

 400-Извршување на ревизијата 

 500-Управување со интерната ревизија. 

Стандардите 100 и 200 ги определуваат независноста и стручноста кои се однесуваат 

на инерниот ревизор, а стандардите 300,400 и 500 се однесуваат на интерната ревизија. 

1. Независност. Стандардот 100 ја претставува потребата од тоа да интерниот 

ревизор биде независен во своето работење. Бидејќи интерниот ревизор е вработен 

од страна на менаџментот на компанијата и прима плата од истата често пати може 

да се случи неговата независност да биде загрозена. Може да се случи 

менаџментот да спречува определени активности на интерниот ревизор, па и да го 

отпушти доколку не ги исполни неговите барања. Тоа може да се случи кога не 

постои определена институција или здружение кои ги штити интересите на 

интерните ревизори. Во улови кога постои институција тогаш независноста на 

интерниот ревизор доаѓа до израз. Кај нас, Институтот за интерни ревизори ги 

усвојува стандардите на интерната ревизија, Кодексот на професионална етика, 

спроведува испити и доделува сертификати за овластени интерни ревизори, се 



Интерна ревизија на трошоците на деловните субјекти во Р.Македонија 

19 
 

грижи за постојаното усовршување, ја надгледува работата на интерните ревизори 

и сл. Од друга страна, менаџментот е заинтересиран за независноста на интерниот 

ревизор, затоа што преку неговите мислења и препораки тој повеќе придонесува за 

остварува на поставените цели. 

На овој стандард се надоврзуваат и следните два: 

 стандардот 110 Организациски статус – укажува на тоа дека органозацискиот 

статус на одделот на интерната ревизија треба да биде примерен со 

одговорностите на интерниот ревизор во извршување на ревизијата; 

 стадардот 120 Непристрасност- укажува на тоа дека интерниот ревизор треба да 

биде непристрасен во своето работење. 

2. Стручност.Како и секоја професија така и кај ревизорите потребна е стручност и 

професионалност на персоналот. Интерниот ревизор потребно е да има соодветно 

образование и диплома за да ја извршуваа таа професија, а исто така тој во текот на 

својата кариера преку различни семинари и обуки, потребно е стручно да се 

надоградува. Во стандардите на интерната ревизија стручноста се разгледува на 

две нивоа и тоа на одделот на интерната ревизија и на скалата на интерниот 

ревизор. Како стандарди во одделот на интерната ревизија се : 

 стандардот 210 Персонал- потребно е интерната ревизија да гарантира дека 

образованието и познавањето на интерниот ревизор ќе се применуваат при 

извршување на интерната ревизија; 

 стадардот 220 Знаења, вештини и способности- потребно е интерните ревизори 

да се имаат стекнатосо определени знаења, вештини и спосообности кои ќе 

придонесат за подобро извршување на интерната ревизија. 

Стандардите од порачјето на стручност на интерната ревизија се: 

 стандард 240 Почитување на стручните норми; 

 стандард 250 Знаења, вештини и способности; 

 стандард 360 Меѓучовечки односи и комуникација; 

 стандард 270 Непрекинато усовршување; 

 стандард 280 Професионалност. 

3. Делокруг на работењето.Стандардите кои се однесуваат на делокругот на 

работењето на компанијата треба да опфаќаат испитување и проценка на 
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применливоста и ефикасноста на составот на интерната контрола, како и 

квалитетот во извршување на преземените активности. Овие стандарди се 

однесуваат на доверливоста и интегритетот на информациите, усогласување на 

делокругот на работењето на интерната ревизија со политиките на компанијата, 

чувањето на имотот, економичноста и делотворноста при користење на средствата 

и извршување на поставените цели на деловниот субјект. Стандардите од ова 

подрачје се: 

 стандард 310 Доверливост и интегритет на информациите; 

 стандард 320 Усогласување на политиките, плановите, процедурите, законите и 

наредбите; 

 стандард 330 Чување на имотот; 

 стандард 340 Економичност и делотворност на користењето на паричните 

средства; 

 стандард 350 Извршување на поставените цели, работи и програми. 

4. Извршување на интерната ревизија. Овај стандард се однесува на 

методологијата на работењето на интерната ревизија која треба да ги вклучува, 

пранирањето на ревизијата, испитувањето и проценката на информациите, 

соопштување и следење на резултатите. Во оваа група на стандарди спаѓаат: 

 стандард 410 Планирање на ревизијата; 

 стандард 420 Испитување и проценка на информациите; 

 стандард 430 Соопштување на резултатите; 

 стандард 440 Следење на резултатите. 

5. Управување со интерната ревизија.Во групата на овие стандарди спаѓаат: 

 стандард 510 Цел, овластување и одговорност; 

 стандард 520 Планирање; 

 стандард 530 Политики и процедури; 

 стандард 540 Кадровска служба и развој; 

 стандард 550 Надворешен ревизор; 

 стандард 560 Квалитет и сигурност. 

1.4.2. Меѓународни ревизорски стандарди (МРС) за интерна ревизија 

Меѓународните ревизорски стандарди за првпат се публикувани од страна на  

Институтот за интерни ревизори во 1978 година во т.н. „Црвена книга“.Советот за 
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стандарди при Институтот за интерни ревизори во 2000 година прави ажурирање и 

приспособување на стандардите според потребите на деловното окружување. 

Како примарни цели за меѓународните ревизорски стандарди можат да се 

истакнат: 

 воспоставување на принципи и правила кои ќе покажат каква треба да биде 

ревизорската практика; 

 обезбедување на рамка за спроведување и промовирање на широк спектар на 

новосоздадените активности на интерната ревизија; 

 воспоставување основни мерила за перформансите на интерната ревизија; 

 поттикнување и подобрување на организацискиот процес. 

Стандардите за интерна ревизија се групираат во три категории: 

1. атрибутивни стандарди што се фокусираат на карактеристиките на организацијата и 

поединците кои извршуваат активности од интерната ревизија; 

2. стандарди за перформансите на интерната ревизија, што ја опишуваат природата на 

активностите на интерната ревизија и обезбедуваат квалитеттни критериуми со кои 

што можат да се мерат резултатите од спроведените активности; 

3. стандарди за имплементација, што се развиваат врз основа на атрибутивните 

стандарди и стандардите за перформансите, како и нивните подстандарди за 

специфични ангажмани.
5
 

Атрибутивните стандарди се од серија 1000, а стандардите за извршување се од серија 

2000 и истите ќе бидат накратко наведени во следниот табеларен приказ: 

 

Атрибутивни стандарди 

1000 Цели, овластувања и одговорности 

1100 Независност и објективност 

1110 Организациска независност 

1120 Индивидуална објективност 

                                                           
5
Николоски д-р Пеце,„Интерна и екстерна контрола“, Економски факултет-Прилеп,2012 
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1130 Нарушување на независноста и објективноста 

1200 Вештини и задолжително професионално внимание 

1210 Вештини 

1220 Задолжително професионално внимание 

1230 Конструиран професионален развој 

1300 Квалитетна програма за осигурување и подобрување 

1310 Оценка на квалитетот на програмата 

1311 Интерна проценка 

1312 Екстерна проценка 

1320 Известување за квалитетот на програмата 

1330 Примена на „извршено во согласност со стандардите“ 

1340 Презентирање на неусогласеноста 

Стандарди за извршување 

2000 Управување со активностите на интерната ревизија 

2010 Планирање 

2020 Комуницирање и одобрување 

2030 Управување со средствата 

2040 Политики и процедури 

2050 Координирање 

2060 Известување до Одборот и високиот менаџмент 

2100 Природа на работата 

2110 Управување со ризикот 

2120 Контрола 

2130 Раководење  

2200 Планирање на ангажманот 

2201 Фактори кои што се земаат предвид при планирањето 

2210 Целите треба да бидат поставени за секој ангажман 

2220 Опфат на ангажманот 

2230 Алокација на средствата за ангажманот 

2240 Работна програма за ангажманот 

2300 Спроведување на ангажманот 

2310 Идентификување на информациите 
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2320 Анализа и вреднување 

2330 Евиденција на информации 

2340 Супервизија на ангажманот 

2400 Известување за резултатите 

2410 Критериум за известување 

2420 Квалитет на известување 

2421 Грешки и пропуштања 

2430 Презентирање на неусогласеност на ангажманот со стандардите 

2440 Доставување на резултатите 

2500 Прогрес во мониторингот 

2600 Прифаќање на ризикот од страна на менаџментот 

Табела бр.1 

Врз основа на погоре наведените ревизорски стандарди, интерниот ревизор ја 

извршува ревизијата, притоа преземајќи ги сите наведени постапки кои се опфатени во 

истите. 

 

1.5.  Ревизија на финансиските извештаи во Р.Македонија 

До 1990 година, во Македонија постоела една поинаква форма на ревизија, која 

што била наметната од државата и ја извршувала Службата за општествено 

книговодство, чија што основна задача било да ја утврди законитоста на работењето во 

смисла на почитување на стопанско-финансиските прописи. Имено, целта не била да се 

оцени реалноста и објективноста на финансиските извештаи, затоа што во тоа време 

законодавецот не ги присвојувал меѓународните сметководствени стандарди, туку 

воведувал такви начела и стандарди кои сметал дека одговараат на амбиентот. 

 Со одделувањето на Р. Македонија  од Југославија, се вметнува нов концепт на 

ревизијата. Државата донесла нова законска рамка, Законот за ревизија, донесен 1997 

година, со кој се настојува да се регулира истата. Подоцна се воведува и Законот за 

државна ревизија кој се спроведува во државните институции. За истиот е надлежен 

Државниот завод за ревизија оформен 1998 година. 
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 Денес, работите на ревизијата на финансиските извештаи се врши во согласност 

со Законот за ревизија на Р.Македонија, прописите за начинот на вршење на 

ревизијата, Меѓународните стандарди за ревизија, како и правилата за професионално 

однесување на ревизорите.  

 Субјектот на ревизја е должен на ревизорот на му ги стави на располагање сите 

потребни документи и извештаи, како и да му даде информации потребни за 

спроведување на ревизијата. По спроведување на ревизијата, извештајот го изготвува и 

потпишува овластен ревизор, а истиот треба да биде потпишан и од страна на 

директорот на деловниот субјект во кој се врши ревизијата. Ивештајот на овластениот 

ревизор се изготвува во согласност со Меѓународните ревизорски стандарди и содржи: 

1. објаснување за обемот на извршена ревизија, во која се дава називот на 

субјектот, потоа предметот на ревизијата, дали се работело според поставени 

стандарди и доколку не која е причината за тоа; 

2. објаснување на основите на кои сметководствените изкази се изготвени; 

3. мислење на ревизорот за тоа дали извештаите се објективни во поглед на 

прикажување на финансиската состојба; 

4. датум кога ревизорската постапка е започната и завршена. 

 Во текот на извршувањето на ревизијата, ревизорот може да дојде до сознание 

дека имаме загрозување на деловниот субјект и повреда на определени закони, норми и 

договори, тогаш ревизорот е обврзан истото да го наведе во својот ревизорски 

извештај. Ревизорот во својот извештај може да даде едно од следниве мислења: 

1. позитивно мислење со кое се истакнува дека деловниот субјект соодветно ја 

вршел својата работа и тоа го прикажал во своите финансиски извештаи; 

2. мислење со резерва со кое се искажува дека реалноста и објективноста во 

определени делови од финансиските извештаи треба да се прифати со резерва; 

3. негативно мислење со кое се оценува дека сметководтсвените искази не се 

реални и објективни. 

 Ако при извршување на ревизијата, овластениот ревизор дојде до некој 

посложен проблем и за тоа му е потребно мислење на надворешно стручно лице, 

потребно е најпрво да се побара согласност на деловниот субјект во кој се врши 
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ревизијата за да се ангажира такво лице. И покрај ангажирање на таквото лице, 

одговорноста за формирање на мислење паѓа на товар на овласениот ревизор. 

 Документите од спроведената ревизија треба да стојат кај овластениот ревизор 

најмалку 5 години од спроведување на ревизијата. Истите не можат да се користат за 

други цели доколку не се добие согласност од деловниот субјект во кој се вршела 

ревизијата. 

 Податоците и сознанијата до кои што дошол интерниот ревизор се деловна 

тајна, и истите не смеат да се користат од страна на ревизорот за стекнување на имотна 

и друга корист за себе или за друг деловен субјект. 

 

2. Трошоците како економска категорија 

2.1.Поимно определување на трошоците на деловниот субјект 

Во своето постоење, деловниот субјект потребно е постојано да ја извршува 

својата дејност, односно да ги нуди своите услуги или пак да ги произведува и продава 

своите производи. За да може деловниот субјект да функционира,односно да ги 

извршува своите задачи и да ги постигни своите цели, потребно е истиот да вложува, 

односно да прави определени трошоци за истото. За да се создадат определени 

производи, потребно е трошење на предметот на трудот, средствата за работа, 

вложување на жив труд и користење на надворешни услуги. Вака потрошените 

елементи во процесот на производство можат да се набљудуваат натурално и 

вредносно. 

Натуралниот израз на потрошените елементи на производството се нарекува 

потрошок. Така на пример, при производство на чоколадо во неговиот состав може да 

влезе какаото, млекото, шеќерот и сл. Поради тоа што во својот состав производите 

имаат различни елементи кои можат да се искажуваат со различни мерливи единици, 

потребно е истите да се искажат вредносно. Вредноста на тие потрошоци се добива 

кога потрошените елементи се множат со нивната цена. 

Вредносното искажување на потрошените елементи во процесот на 

производство се нарекува трошок.  Трошоците можат да се набљудуваат според два 

критериуми и тоа:  
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 според својата економска содржина, трошоците ги претставуваат 

потрошените вредности во репродукцијата; 

 според своето квантитативно изразување, трошоците се еднакви на 

потрошоците што се прават во процесот на производство, помножени со 

цената на чинење. 

За правилно сфаќање на трошокот потребно е да се дефинира разликата помеѓу 

трошоците, расходите и загубата. Трошоците претставуваат продуктивно трошење, 

расходите се израз на непродуктивно трошење, а загубата е трошок што не содржи 

користи, односно од неа не се очекува да создаде идна корист. 

Постојат повеќе дефиниции поврзани со трошоците, а ние тука ќе наведеме 

неколку од нив. Според Schmalenbach, под трошоци се подразбираат оние вредности со 

коишто, во калкулацијата, се изразува потрошувачката на добрата предизвикана со 

производство на нови производи. 

Konrad Mellerowicz, ги дефинирира трошоците, како потрошок на добра за да се 

произведе одделен производ и тоа потрошок на добра од материјална и нематеријална 

природа, како и услугите од сопствениот погон или од други погоди. 

Во нашата литература С.Марковски ги дефинира трошоците на следниот начин: 

Трошоците се парично изразени трошења на средствата и трудот, кои што се составни 

делови на цената на чинење на учиноците.
6
 

Поради потребата за управување на трошоците се појавува алокацијата на 

трошоците, која што се врши на таканаречени трошочни објекти. Како трошочен 

објект може да се јави определен производ, услуга, оддел, активност, проект и сл. Овие 

трошочни објекти се определуваат од страна на менаџментот се со цел да се согледа 

каде настануваат најголем број од трошоците и дали постои оправданост за истите, а 

врз основа на вака добиените сознанија се донесуваат деловни одлуки. 

Поради големата конкуренција и желбата на менаџментот да ја задржи својата 

позиција на пазарот, потребно е информациите поврзани со трошоците, навремено и 

точно да се претставуваат се со цел да се донесе правилни одлуки поврзани со тоа: 

                                                           
6
Лашкоска д-р Виолета, „Трошоци и цени“, економски факултет-Прилеп, 1998, стр.26 
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дали да се зголеми обемот на производство, дали да се воведат нови технолошки 

процеси за производство на производите, , дали да се отворат нови сектори, колкава да 

биде цената на производите и слично. 

 

2.2. Поделба на трошоците 

За да имаме полесна алокација на трошоците, во теоријата и практиката се 

сретнуваме со различна поделба на истите.Како најпозната поделба на трошоците 

може да се наведе следната: 

 поделба на трошоците од аспект на нивната природа; 

 поделба на трошоците од аспектна степенот на користење на капацитетот; 

 поделба на трошоците од аспект на нивното вкалкулирање во цената на чинење; 

 стварни и плански трошоци; 

 трошоци на производот и трошоци на периодот; 

 краткорични и долгорочни трошоци; 

 вкупни и просечни трошоци. 

 

2.2.1 Поделба на трошоците од аспект на нивната природа 

Од аспект на нивната природа, трошоците можат да се групираат на : 

- потрошини материјали; 

- амортизација; 

- плати и надоместоци; 

- услуги и 

- даноци и продинеси. 

Во потрошени материјали можат да се вбројат следните трошоци: вредноста на 

потрошените суровини и материјали, ситен инвентар, резервни делови, електрична 

енергија, гориво и мазиво, авто гуми, амбалажи, полупроизводи и сл. 

Амортизацијата, може да се претстави како распределба на амортизирачкиот износ, 

во определени периоди, а овој амортизирачки износ всушност ја претставува набавната 
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вредност на едно основно средство, односно вредноста по која тоа се води во 

финансиските извештаи. Корисниот век на употреба , кај различни основни средства е 

различен и е период во кој се очекува основното средство да биде користено,а 

амортизираната вредност да биде распоредена како трошок на тој период. 

Трошокот за плати и надоместоци од плати , во себе ги опфаќа, вкалкулираните 

бруто плати кои се состојат од нето плати, даноци од плати и придонеси, кои што се 

вкалкулираат на секоја исплатена плата. Висината на трошоци за плати е определена со 

закони и интерни акти кај секој деловен субјект, а даноците и придонесите се 

исплаќаат во согласност со утврдените законски прописи. 

Услугите како трошок во себе опфаќаат: транспортни услуги, консалтинг услуги, 

услуги поврзани со одржување на опрема, трошоци за осигурување на опрема, 

трошоци поврзани со финансиски услуги и сл. 

Како посебна ставка се земаат и даноците и придонесите кои се плаќаат: при 

користење на градско земјиште, при користење на природни богатства, даноци за 

солидарност, за заштита на животна средина и сл. 

 

2.2.2. Поделба на трошоците од аспект на степенот на користење на капацитетот 

Во денешни услови, разграничувањето на користењето на трошоците според 

степенот на користење на капиталот е од особено значење. Денес, поради интензивната 

промената на стопанската структура и производните трошоци, често пати се случува 

производите да бидат оптоварени со определен вид на трошоци, а тоа ја зголемува 

нивната цена. За да можат деловните субјекти да согледаат со какви трошоци се 

оптоваруваат нивните производи и дали тие трошоци се соодветно направени потребно 

е поделба на трошоците според определени видовии тоа: 

- фиксни трошоци, 

- варијабилни трошоци и 

- полуфиксни трошоци. 

Со ваква поделба, деловниот субјект доаѓа до информации за својата положба и ги 

донесуваа своите одлуки врз основа на овие информации. Притоа, на ваквите трошоци 
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им се даваат определени карактеристики и се следат истите за да се види како тие 

реагираат при промена на обемот на производство. 

 

2.2.2.1. Фиксни трошоци 

Фиксни трошоци се оние кои при промена на обемот на производство не се 

менува нивниот износ. Притоа, треба да се истакне дека најчесто овие трошоци се 

набљудуваат на пократок рок, затоа што на долг рок нормално е да настанат определни 

промени. Фиксните трошоци настануваат кога претпријатието воведува нов капацитет 

и тие настануваат без разлика дали претпријатието понатаму ќе произведува или не. 

Доколку фиксните трошоци се гледаат по единица производ тогаш тие се просечни 

фиксни трошоци и истите се пресметуваат според следната формула: 

      

tf =
TF

P
 

при што: 

 tf-просечни фиксни трошоци, 

 TF-вкупни фиксни трошоци, 

 P-количина на производи. 

Фиксните трошоци се делат на апсолутни и просечни фиксни трошоци. 

Апсолутнификсни трошоци се оние трошоци кои при промена на обемот на 

производство не настанува промена во нивниот вкупен износ. Овие трошоци 

настануваат независно од бројот на произведени производи, односно не зависно од тоа 

дали претпријатието произведува или не. Во апсолутно фиксни трошоци спаќаат: 

трошоците за временски пресметаната амортизација, каматите на кредитите на 

основните и обртните средства, наемнините на деловните субјекти, трошоците за 

осигурување, трошоците за истражување и развој, трошоците на работниците кои 

земаат плата врз основа на времето поминато на работа и сл. 

Просечните фиксни трошоци се менуваат во зависност од обемот на 

производство и колку истиот е поголем, толку нивниот износ повеќе опаѓа. Најнизок 

износ на овие трошоци се јавува кога имаме максимално искористување на 
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капацитетот, односно доколку сакаме производот да биде оптеретен со помалку 

трошоци, а со тоа и неговата цена на чинење да биде пониска, тогаш е потребно 

поголемо искористување на капацитетот. 

 

2.2.2.2. Варијабилни трошоци 

Варијабилни трошоци се оние кај кои што вкупниот износ се менува во 

зависност од промената на степенот на користење на капиталот. Овие трошоци 

настануваат во моментот на започнување на производниот процес и истите растат со 

порастот на производството. Разликуваме вкупни варијабилни трошоци кои се 

добиваат од целокупното работење и просечни варијабилни трошоци кои се делат по 

единица производ. За овие трошоци се користат следните формули: 

            TV= tv x P  

𝑡𝑣 =
TV

P
 

            TV=F x Cn 

каде што: 

 TV-вкупни варијабилни трошоци, 

 tv-просечни варијабилни трошоци,  

 P-количина на производи, 

 F-варијабилни фактори на производство, 

 Cn- набавна цена на варијабилни фактори. 

Варијабилните трошоци исто така се делат на: пропорционални варијабилни 

трошоци, прогресивни варијабилни трошоци и дегресивни варијабилни трошоци. 

Пропорционалните варијабилни трошоци се оние кои се зголемуваат или 

намалуваат во вкупен износ пропорционално, со зголемување или намалување на 

обемот на производство. Во овие трошоци можеме да ги вброиме: платите на 

работниците во производство, трошокот на материјал за изработка, функционалната 

аморизација и сл. Меѓутоа, треба да се истакне дека во практиката овие трошоци може 

тешко да се појават, затоа што на пример потрошокот на материјал може да биде 

поголем доколку истиот несоодветно се користи, или пак доколку се набави поголема 
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количина на материјал може да се добие пониска цена и со тоа да се намали трошокот 

независно од производството. 

Прогресивни варијабилни трошоци се карактеризираат со поголем раст во однос на 

обемот на производство. Кај овие трошоци треба да се спомене дека не постојат такви 

кои по својата природа се чисто прогресивни. Овие трошоци можат да се појават 

поради нерамнотежа во производниот процес, односно како резултат на неправилна 

организираност во самиот деловен субјект. Како пример за прогресивни варијабилни 

трошоци може да ги наведеме: зголемени трошоци за одржување поради зголемено 

производство, што резултира со оптеретеностна машините, прекувремена работа, 

поголеми премии и сл. Со ова се доаѓа до заклучок дека овие трошоци се јавуваат 

најчесто при висок степен на искористеност на капацитетот. 

Дегресивни варијабилни трошоци се оние чиј вкупен износ расте со помал процент 

во однос на обемот на производство. Како дегресивни варијабилни трошоци можеме да 

ги наведеме: трошоците за погонска енергија, трошоците за транспорт, трошоците за 

помошен материјал и сл. 

 

2.2.2.3. Полуфиксни трошоци 

Полуфиксните или релативно фиксните трошоци се карактеризираат со 

непроменливост во нивниот вкупен износ во една зона од производството, а во друга 

зона нивниот износ може значително да се промени. Најголем дел од овие трошоци 

можат да се појават со воведување на нова смена, односно трошоци поврзани со 

организирање на производството, потоа платите на работниците во одржување, 

техничка контрола, трошоци во административните работни места и сл. Поради ова 

овие трошоци уште се нарекуваат и трошоци на организационата структура. 

Доколку обемот на производство во определа фаза остане ист овие трошоци не 

се појавуваат, но доколку се појави потреба од дополнително производство тогаш 

ваквите трошоци се појавуваат. Ова се случува затоа што е неопходно да се направи 

нова организација на производството, да се ангажира дополнителна работна сила, 

дополнително одржување, дополнителни трошоци за продажба и сл.  Откако ќе се 

направат овие трошоци, тие остануваат фиксни во таа нова зона се додека не се исцрпи 

нејзиниот капацитет. 
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2.2.3.Поделба на трошоците од аспект на нивното вкалкулирање во цената на 

чинење 

2.2.3.1. Директни трошоци 

Директни трошоци или непосредни трошоци се оние кои веднаш по нивното 

настанување можат да се идентификуваат со определен производ или активност. Во 

овие видови трошоци спаќаат трошоците за материјали за производство и платите на 

работниците во производство.  

Во овие трошоци исто така можат да се вбројат и оние кои точно се определни 

за која активност се однесуваат. Па така директни трошоци се и трошоци што 

настануваат во одделението за одржување и поправки доколку се знае за кој производ 

се однесува, трошоци за загревање на просториите во одделот за одржување и сл. 

Исто така постои и друга поделба која овие трошоци ги дели на примарни 

трошоци и трошоци на конверзија. Примарни трошоци се спој на директните 

материјали и директниот труд, а трошоци на конверзија се спој на директниот труд со 

индиректните производни трошоци. 

 

2.2.3.2. Индиректни трошоци 

Индиректни трошоци се оние кои што не можат да се идентификуваат со 

определен производ или активност при нивното настанување. Индиректните трошоци 

се однесуваат на повеќе производи , на повеќе пресметковни единици, односно се 

однесуваат на целиот деловен субјект и поради тоа уште се нарекуваат и општи 

трошоци. Овие трошоци се распределуваат по индиректен пат, односно според 

местата каде што настануваат, врз база на определени критериуми и сл.  

Во овие видови на трошоци спаѓаат: трошоците за потрошена електрична 

енергија, потрошено гориво, потрошени помошни материјали, трошоци за маркетинг,  

трошоци за администрација и трошоци за истражување и развој. 

2.2.4. Други поделби на трошоците 
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2.2.4.1.Стварни и плански трошоци 

Стварни или фактички трошоци се оние вистински направени трошоци за 

средства и труд во определениот период. Овие трошоци уште се нарекуваат историски 

затоа што се утврдуваат по истекот на пресметковниот период и исите се неопходни за 

утврдување на остварениот финансиски резултат и правилно вреднување на залихите. 

Утврдувањето на овие трошоци е неопходно затоа што врз нивна основа се носат 

важни деловни одлуки. 

Планските трошоци се утврдуваат врз основа на настанатите трошоци во 

предходниот период. За да се добие износот на овие трошоци се врши постојано 

истражување и тие се показател за тоа дали кај деловниот субјект се зголемува обемот 

на работа или пак се намалува и врз основа на тоа се проценува неговата финансиска 

состојба. 

 

2.2.4.2. Трошоци на производот и трошоци на периодот 

Трошоци на производот се оние трошоци кои во производната фаза се 

алоцираат на производните учиноци и во оваа група на трошоци спаѓаат: директни 

плати, директни материјални трошоци и индиректни трошоцина производството. 

Трошоци за директни плати се однесуваат на платите на вработените кои што точно се 

знае на кои производи се однесуваат. Директни материјални трошоци се ние трошоци 

за материјали кои директно се алоцираат на определен производ. Индиректни 

трошоци се оние за кои не може точно да се утврди за кој производ настанале. 

Трошоци на периодот се сите непроизводни трошоци кои настануваат во 

деловниот субјект и истите не ги оптоваруваат залихите на готовите производи и 

недовршеното производство, туку претставуваат ставки во билансот на успех. Во овие 

трошоци влегуваат: трошоците на продажба, административните трошоци и расходи 

од финансирањето. Во трошоци за продажба се вбројуваат: потрошено гориво за 

транспорт, транспортни услуги, трошоци за саеми, трошоци за наем на транспортни 

средства, трошоци за реклами и промоции, трошоци за репрезентација дневници за 

службено патување, плати на вработените во секторот за продажба и др. 

Административни трошоци се: канцелариски материјал, плати на вработените во 

администрација, амортизација на градежни објекти, премии за осигурување, банкарски 
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услуги и сл. Во расходи на финансирањето спаќаат: расходи врз основа на камати, 

курсни разлики и финансиски трансакции. 

 

2.2.4.3. Краткорочни и долгорочни трошоци 

Според квантитативната теорија на граѓанската економија трошоците се делат 

на краткорочни и долгорочни. Трошоците на краток рок, односно краткорочните 

трошоци можат да се поделат на фиксни и варијабилни трошоци, во зависност од тоа 

дали истите се менуваат или не со промена на обемот на производство. Ова е така, 

затоа што на краток рок деловниот субјект не може да се прилагоди на промените кои 

настануваат при работењто и затоа определени трошоци добиваат карактер на фиксни, 

а други пак се варијабилни. 

На долг рок, сите фактори на производство се прилагодливи на промените па од 

тука, сите трошоци добиваат карактер на варијабилни трошоци. На подолг временски 

период деловниот субјект може да ги прилагоди, односно да ги намали трошоците, при 

зголемување на производството. 

 

2.2.4.4. Вкупни и просечни трошоци 

Вкупните трошоци се вкупно направените трошоци за определен временски 

период кај конкретниот деловен субјект. Просечните трошоци најчесто се добиваат 

кога збирот од вкупни трошоци ќе се подели со бројот на произведени производи за 

конкретниот период. 

Вкупните трошоци се добиваат како збир на вкупните фиксни трошоци (TF) и 

вкупните варијабилни трошоци (TV) или претставено со формула: 

TU=TF + TV  

Просечните трошоци се добиваат кога вкупните трошоци (TU) се ставаат во 

однос со бројот на произведени производи или со формула тоа може да се претстави: 

𝑡𝑢 =
TU

P
=

TF + TV

P
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     tu= tf + tv. 

 

2.3.Системи за опфаќање на трошоците 

Системите за опфаќање на трошоците што се дизајнирани во компанијата, има 

за цел да им овозможи на менаџерите подобро да го набљудуваат економското 

функционирање на истата, и овозможува рефлексија врз производниот или услужниот 

процес. Овој систем за опфаќање на трошоците се состои од: техники, обрасци и 

сметководствени евиденција, со кои што се овозможува да се дојде до навремена 

информација поврзана со трошоците на определените производи. Кај овие деловни 

субјекти системот за опфаќање на трошоците има две основни функции и тоа: 

 утврдување на единечните трошоци на секој производ; 

 обезбедување на сметководствени податоци за менаџментот што ќе се користат 

при планирање на идните активности на деловниот субјект. 

Единечните трошоци се утврдуваат кога вкупниот број на трошоците на 

производите се подели со произведените единици и тие се битни за вреднување на 

залихите и трошоците на продадените производи. 

 Претпријатијата што  имплементирале трошочен систем се водечки во својата 

дејност од причина што тие го користат својот развиен трошочен систем во 
7
: 

1. Дизајнирање на производи и услуги, кои во исто време ги задоволуваат 

потребите и очекувањата на купувачите, од една страна, и се произведени (или 

испорачани) со цел да се оствари профит, од друга страна; 

2. Добивање навремени сигнали за постоење потреба од континуирано или 

дисконтинуирано подобрување во квалитетот, ефикасноста и потребната 

брзина; 

3. Асистирање на менаџерите при извршување на процесот на осознавање и 

континуирано подобрување на активностите; 

4. Еден развиен трошочен систем претставува водич за производно-продажниот 

микс и за инвеститорските одлуки; 

                                                           
7
 Лашкоска, В., авторизиран труд: “Системи за опфаќање на трошоците” – Економски факултет, 

Прилеп 
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5. Изборот на алтернативните добавувачи; 

6. Договарање на цените, особините на производите, нивниот квалитет, 

испорачувањето и услужувањето на купувачите и 

7. Структурирање ефикасна и ефективна дистрибуција на производите до саканиот 

пазар или сегментот на купувачи, а со тоа и нивно задоволување. 

При дизајнирање на определен трошочен систем потребно е да се помини низ четири 

фази и тоа: 

 Прва фаза: Неразвиени системи; 

 Втора фаза: Системи водени од потребите на финансиското известување; 

 Трета фаза: Специјализирани системи и  

 Четврта фаза: Интегрирани системи 

 Проучувајќи ги сите карактеристики на трошочните системи и следејќи ги 

неговите фази, може да се заклучи дека можеме да ги разликуваме следните видови на 

трошочни системи: 

1. Традиционални системи 

 Систем за опфаќање на трошоците во поединечното производство; 

 Систем за опфаќање на трошоците во процесното производство и 

 Хибриден систем за опфаќање на трошоците (всушност овој систем 

претставува спој на процедури од процесното и поединечното 

производство). 

2. Современи системи 

 Систем за опфаќање на трошоците заснован врз активности (Activity-

Based Costing System) 

 

 

2.3.1 Традиционален систем за опфаќање на трошоците 

Традиционалниот систем за опфаќање на трошоците се употребува за 

акумулација на трошоците, трошочно мерење и распределба на трошоците. 
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Акумулирањето натрошоците се однесува на препознавање и евиентирање, односно 

собирање на настанатите трошоци во определениот временски период. Мерењето на 

трошоците се однесува на поделба на истите на директни и индиректни трошоци или 

фактички и стандардни. Распределбата на трошоците, е поврзување и алокација на 

трошоците со трошочни објекти. 

Кај традиционалниот систем за опфаќање на трошоците постои систем за 

опфаќање на трошоците по фактичка цена и овој систем се однесува на трошоците кои 

настанале во предходниот период. Алокацијата на ваквите трошоци не претставува 

проблем, затоа што тие се знае за кој производ настале и се врзуваат со истиот. 

Проблем настанува кај општите трошоци затоа што тие настануваат најчесто поради 

административни работи, маркетинг, премии и сл. И за нив постојат посебни начини на 

пресметка и алокација во зависност од нивната висина и дејноста во која деловниот 

субјект работи. 

Предходно истакнавме дека традиционалните системи за опфаќање на 

трошоците се делат на: 

 Систем за опфаќање на трошоците во поединечното производство; 

 Систем за опфаќање на трошоците во процесното производство и 

 Хибриден систем за опфаќање на трошоците. 

Системот за опфаќање на трошоците со поединечни производи се применува 

најчесто кај оние деловни субјекти кои произведуваат поголем број на производи. 

Најголем дел од деловните субјекти трошоците кај овој систем ги делат на: директни 

материјали, директен труд и општи трошоци на производство. Кај овој систем постои 

работен налог кој се изготвува за секоја посебна порачка, па трошоците кои 

настануваат за во текот на производство на порачката, се акумулираат на работниот 

налог. 

 Системот за опфаќање на трошоците на процесното производство се користи кај 

оние деловни субјекти, кај кои постои непрекинато производство на сосема идентични 

производи во текот на подолг временски период. Акумулацијата на трошоците кај овој 

систем се врши на определени производни одделенија или производни линии од 

производствениот циклус. 
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Поцесното производство се карактеризира со тоа што:
8
 

 трошоците се распределуваат по одделенија за коишто се отвараат посебни 

сметки - Производство во тек; 

 постои посебна постапка за сумирање и пресметување на вкупните трошоци по 

единица производ. Трошоците по единица производ се добиваат со делење на 

вкупните трошоци, алоцирани по одделенија, во определен период; 

 производството што се наоѓа во фаза на процесирање на крајот од периодот се 

утврдува со еквивалентни единици; 

 трошоците за завршените производи на едно одделение се трансферираат во 

следното процесно одделение за да се утврди нивниот вкупен износ содржан во 

готовите производи, како и трошоците содржани во недовршеното 

производство. 

 Постојат сличности и разлика кај овие два традиционални системи за опфаќање 

на трошоците. Сличностите кај нив се следните: 

 имаат иста цел; 

 имаат исти основни производни сметки и текот на трошоците е ист кај двата 

системи. 

Како разлики на овие два системи може да ги наведеме: 

 кај поединечното производство трошоците се акумулираат според нарачката, а 

кај просечното според одделенијата; 

 кај поединечното производство основен инструмент е работниот налог, а кај 

процесното производство постои производствен извештај. 

Хибидниот систем за опфаќање на трошоците претставува спој на системот за 

опфаќање на трошоците кај поединечнот производство и системот за опфаќање на 

трошоците кај процесното производство. 

 

 

                                                           
8
Витанова д-р Гордана, „Практикум на менаџерско сметководство“- Економски факултет-Прилеп, 2008 
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2.3.2. Систем на активност (ABC- Activity Based Costing System) 

 За разлика од традиционалнито систем за опфаќање на трошоците, АBC 

системот тргнува од претпоставка дека активностите се трошочни објекти, и токму 

овие активности се предизвикувачи на трошоци, кои потоа учествуваат во формирање 

на  цената на чинење, а со тоа и врз побарувачката на опрeделени производи. АBC 

системот дава одговор на прашањето ЗОШТО настанале определени трошоци, а не 

КОЛКУ од тие трошоци настанале. Тоа не значи дека информацијата колкави се 

трошоците не е важна, но сепак поважно за овој систем е да се знае која е причината за 

нивното настанување. Со ABC системот на прво место се определуваат активностите, 

потоа се оди кон утврдување на трошоците што се однесуваат на секоја активност и на 

крај се врши распоредување на овие трошоци по трошочни објекти. ABC системот дава 

поточни информации за трошоците, така што менаџерите можат да донесат одлуки со 

поголем квалитет и квантитет во деловното одлучување. Одлуките што ќе ги донесат 

менаџерите во претпријатијата, а во кои е имплементиран ABC системот, се покорисни 

и речиси со сигурност може да се потврди дека тоа е адекватно решение што треба да 

го превземат менаџерите во нивното деловно одлучување. 

 Врската меѓу ABC системот, во менаџерското донесување на одлуки ја 

претставува основната и најголема разлика во начинот на размислување и 

разграничување на ABC системот во традиционалните трошочни системи. При 

користењето на ABC системот може да се забележат определени бенефити што се 

добиваат, а тоа се: 

 поквалитетни стратегиски одлуки кое пред се однесува на деловното 

одлучување на менаџерите; 

 правилно формирање на цени, односно цени кои што ќе овозможат 

препознатливост на пазарот, и се разбира цени на производите кои се поволни 

за купувачите; 

 профитабилноста на компаниите и пазарите што со себе повлекува правилно 

формирање на цени и точен настап на пазарот пред се ќе предизвика 

максимизирање на профитот и минимизирање на трошоците; 

 одлуката за миксовите на производите или услугите претставува корисност 

којашто овозможува да се произведуваат комбинации на производи или услуги 

кои од една страна ќе ги задоволат интересите на менаџерите-максимум профит 
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и минамални трошоци, но од друга страна за да се оствари тоа мора пред се 

таквите миксови на проиводи или услуги за да ги задоволат потребите на 

потрошувачите; 

 преку користење на ABC системот, може да се донесат одлуки дали определен 

производ да се произведува или истиот е поекономично да се купи. Таа е една 

битна информација којашто може во голема мера да помогне во деловното 

одлучување; 

 рационализација на производите и услугите претставува категорија или 

корисност , којашто ни ја нуди ABC системот, со што сугерира правилно да се 

пласираат производите или услугите, а тоа вушност претставува нивна правилна 

алокација на пазарите каде што треба истите да се продаваат; 

 помага за подобрување на оперативната ефикасност, односно помага во 

донесување на правилна оперативна одлука потреба за донесување на одлуки 

коишто се најприфатливи за определеното претпријатие. 

 ABC системот може да коегзистира самостојно, но и во комбинација со 

традиционалниот трошочен систем. 

Основната разлика се однесува на тоа што традиционалните системи трошоците 

ги распределуваат на трошочни објекти, а кај современиот систем на активности, на 

крајот се препишува крајниот аутпут. Менаџерите ја согледуваат комплексноста на 

процесите на производството и на сите активости и постапки и доаѓаат до залучок дека 

подобро е да се знае зошто некои трошоци настануваат, а не колкава е висината на тие 

трошоци. Доколку се разбере зошто определени трошоци настануваат тогаш при 

нивното определување ќе се знае како да се изнајдат начини тие да се намалат или во 

некои случаи целосно да се елиминираат. Системот како таков нема намера да даде 

одговор на тоа колку изнесуваат тие трошоци, туку ја дава причината за тоа зошто 

настанал определен трошок, а наспроти него традиционалните системи даваат начини 

како да се пресметаат трошоците кои што настанале и како истите да се прикажат 

преку пресметковни промени.  

 Како што и самото име на системот кажува, дека овој систем целото свое 

внимание го посветува на активностите, и трошоците кои што ги предизвикуваат тие 

активности. Или накратко би можеле да ги наведеме следниве разлики помеѓу овие два 

системи и тоа: 
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 Традиционалниот трошочен систем својот фокус го има свртено повеќе кон 

структурата отколку кон процесите, а  ABC системот е повеќе за активностите 

отколку за структурата; 

 Традиционалниот пристап е веќе застарена метода, особено со менување на 

сметководствени решенија; 

 ABC системот обезбедува повеќе точност за трошоците кои што настануваат за 

определен производ. 

 

3.Интерна ревизија на основните трошоци на деловниот 

субјект 

Пред да се започне со анализирање на интерната ревизија на трошоците 

потребно е да се истакни дека истите можат да се согледаат од два различни аспекти и 

тоа економски и сметководствен аспект. 

Економскиот аспект е поширок во однос на сметководствениот и истиот ги 

третира трошоците како, ценовно-финансиски збир на факторите на производство. 

Според овој аспект, во трошоците се инкорпорирани цените на: труд, капитал, 

природни ресурси и претприемништво, односно менаџмент. Според економскиот 

аспект, се вкалкулираат и нормалните, односно просечните профити кои пак се 

јавуваат како цена на претприемништвото, односно менаџментот. Секој фактор си има 

сопствена цена, а цената се јавува како трошок за оној кој ги купува, а прихот за оној 

кој го прима тој износ. 

Сметководствениот аспект, уште се нарекува и бизнис аспект, се разликува од 

економскиот по тоа што во себе не ги вклучува нормалните профити. 

Сметководствениот аспект на трошоците е изведен од цената на чинење, а самиот 

економски аспект ја симболизира цената на понудата. Сметководствениот аспект 

упатува на износ на финансиски издатоци, односно трошоци, што еден бизнисмен му 

ги плаќа на друг бизнисмен. Сметководственото следење постои се со цел да се врши 

контрола на трошоците, а во денешни услови се повеќе се вложува во системите за 

следење и поточно пресметување на вака настанатите трошоци.  
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Може да се каже дека сметководственото следење е во тесна врска со 

ревизијата, поради тоа што државата во секој момент сака да знае дали деловниот 

субјект соодветно ги признава трошоците, а од друга страна да го оневозможи 

неправилното намалување на добивката, а со тоа и избегнувањето на плаќање на 

даноците. 

Со развојот на економијата и формирањето на големите компании, се појавила 

потребата деловните субјекти да ги следат трошоците не само на ниво на компанијата, 

туку и пооделно на ниво на организациони единици. Со ваквото следење на 

трошоците, компаниите се стремеле кон се поголемо намалување на истите, а со тоа и 

намалување на цената на чинење, кое пак доведува до зголемување на нивната 

профитабилност. 

Поради овие причини се појавува интерната ревизија на трошоците која детално 

ги проучува истите во пооделните деловни субјекти. Интерната ревизија на трошоците 

се дели на: 

1. Интерна ревизија на потрошокот на материјал 

  2. Интерна ревизија на плати 

  3.Интерна ревизија на амортизација 

  4. Интерна ревизија на трошоците за услуги 

  5. Интерна ревизија на каматите 

  6. Интерна ревизија на даноци придонеси и други давачки 

  7. Интерна ревизија на останатите трошоци  

 

3.1. Интерна ревизија на потрошокот на материјал 

 

Под поимот материјали се подразбираат сите суровини и материјали, резервни 

делови, ситен инвентар, амбалажи и автогуми. Во своето работење, деловниот субјект 

поседувам голем број на материјали кои му се потребни за непречно функционирање 
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на производствениот процес, затоа може да се каже дека севкупната нивна вредност е 

многу голема, но во билансот на состојба, доколку истите се гледаат поединечно имаат 

мала вредност. За суровините и материјалите специфично е да се каже дека и покрај 

тоа што деловниот субјект треба да ги има постојано, во доволен број, за да може 

производството да функционира без прекин, сепак деловниот субјект не смее да 

набавува огромен број на залихи од истите. Тоа е така затоа што залихите подлежат на 

определени трошоци, поврзани со застарување, расипување, потребен простор за 

складирање и сл. Одтука деловниот субјект треба да внимава на времето на обрт на 

овие залихи на материјали и затоа е битно повремено да прави определена контрола на 

истите. 

Интерната ревизија на потрошокот на материјал има за цел да согледа дали 

потрошокот на материјали во производството се врши рационално и економично, 

односно со помалку отпад, расипување на производите и сл., како и дали се врши 

супституција на поскапите со поевтини материјали, онаму каде што има таква 

можност. 

Интерната ревизија на потрошокот на материјали опфаќа испитувања за тоа: 

 Дали потрошокот на материјали е нормиран; 

 Дали нормативите се утврдени по технички или емпириски методи и дали се тие 

привремени или постојани; 

 Дали нормативите за материјали се засноваат врз точни технолошки пресметки 

и одговараат на технолошкиот процес; 

 Дали нормативите за материјали реално го одразуваат нивното точно и 

рационално користење во согласност со техничкиот развој на производството; 

 Кога последен пат е извршена ревизија на техничките нормативи врз основа на 

економско-технички анализи и други испитувања за чие спроведување одлука 

носи самиот ревизор. 

 

Ревизијата на нормативите се состои од следните три фази: 

 Ревизија на донесувањето на нормативите; 

 Ревизија на стварните потрошоци на материјали; 
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 Ревизија на оправданоста на потрошокот на материјали.
9
 

Кај ревизијата на оправданост на потрошокот на материјали, се појавува индексот на 

заштеда, односно индексот на поголема потрошувачка на материјали, кој се 

пресметува така што, потрошените материјали се множат со 100 и се делат со 

вредноста на материјалит, предвидена со нормативите. Ова со пример може да се 

покажи на следнито начин: 

- Утврдена потрошувачка со нормативи 10.000кг. 

- Реална потрошувачка на материјали 12.000кг. 

 

12.000 х 100

10.000
= 120% 

 

Според овој пример, износот на пречекорување на потрошувачката 

наматеријали изнесува 20% , односно 120-100=20. На овој начин интерната ревизија 

согледува дали имаме зголемена и прекумерна потрошувачка на материјали, согледува 

која  е причината за тоа, а потоа презема мерки за тоа да се избегне. 

Доколку имаме обратна ситуација односно: 

- Утврдена потрошувачка со нормативи 12.000кг. 

- Реална потрошувачка на материјали 10.000кг.  

 

10.000 х 100

12.000
= 83,33% 

 

Во овој случај ќе имаме индекс на заштеда кој ќе изнесува 16,67%, па одтука 

може да видиме дека потрошувачката на материјали се намалила за тој процент. 

При ревизијата на потрошокот на материјали посебно треба да се внимава на 

режиските материјали односно да се води сметка за штедењето и рационалното 

трошење. Под рационално трошење се подразбира намалување на нивно издавање во 

рамките на деловниот субјект.. Рационална потрошувачка не може да се замисли кај 

материјалите во погонската и продажната режија и на суровините и материјалите што 

имаат карактер на директни трошоци, без соодветна ревизија на нивниот квалитет.  

                                                           
9
Николоски д-р Пеце, „Интерна и екстерна ревизија“, Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, 

Економски факултет-Прилеп,2009 
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 Исто така треба да се внимава и на отпадоците и штетите при трошењето на 

материјалите. Најпрво се утврдува нивната големина, учеството во вкупните 

материјали и причините за нивна појава, за потоа да се изнајдат начини со кои истите 

ќе се намалат. 

 Во однос на расипувањето на материјалите, ревизијата проверува во кои 

одделенија на деловниот субјект тие настанале, поради кои причини и како би се 

отстраниле причинителите на тие појави. 

 За секоја производна фаза е познато колку материјали се потребни за одделните 

производи и колку притоа отпаѓа на отпадоци и расипување. Оттука се добива 

приближното количество на излезот на материјали од магацините и се знае колкав дел 

од нив се користи во производството. 

 Движењето на индексите на трошење на материјалите и индексите за нивна 

заштеда треба постојано да се следат бидејќи нормативите за трошењето на 

материјалите не се непроменливи големини и постојано треба да се изнаоѓаат начини 

за нивно евентуално намалување. 

 Кај оваа група на трошоци 40-Трошоци за суровини, материјали, енергија 

резервни делови и ситен инвентар, сметководственото прикажување е со тоа што се 

задолжуваа оваа сметка, а се одобрува сметката за залихи од класа 3, а доколку 

залихите не се складирани веднаш се одобрува сметката на добавувачите. 

Трошоци за суровини и материјали. Ревизорот кај овие видови на трошоци 

треба да согледа дали правилно се следи движењето на трошоците за суровини и 

материјали, се со цел да се согледа дали правилно е утврдена цената на чинење на 

самиот производ. Според МСС2 потрошокот на материјали се утврдува со користење 

на трошочната формула ФИФО прв влезен, прв излезен или трошочната формула за 

пондериран просек. Ентитетот треба да ја користи истата формула за сите залихи кои 

што имаат слична природа и истиот укажува на тоа дека ставките на залихи кои први 

биле набавени или произведени први се употребени, а ставките кои се последно 

набавени остануваат на залиха на крајот на периодот. Според МСС2 од 01.01.2010 не 

се дозволува користење на методот ЛИФО, последна влезна прва излезна. 

Во практиката, деловните субјекти за пресметка на трошоците на материјалите 

и набавната вредностна продадените трговски стоки се врши со примена на методот на 
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просечни цени. Кога потрошокот на материјали и набавната вредост на продадените 

трговски стоки се евидентира по методот на плански, односно продажни цени, може да 

се смета како метод на просечни цени, доколку планската вредност на потрошените 

материјали и продажната вредност на продадените стоки се корегира за делот на 

отстапувањето. Во овој случај просечната набавна цена на потрошените материјали се 

утврдува за делот на продадените производи. 

Методата на стандардни трошоци или плански цени или уште како што се 

нарекува метода на малопродажба може да се користи во случаи кога резултатите се 

приближно до набавната вредност. Кога суровините и материјалите се водат по 

стандарни цени, мора да се прокнижи и отстапувањето меѓу набавната и стандардната 

цена. Ова отстапување може да се пресмета на следниот начин: 

просечна стапка на отстапување =
(салдо)х 100

310 долговен промет
 

износ на отстапување =
310 (побарувачки промет)х просечна стапка на отст.

100
 

Трошоците за материјали кои се однесуваат на администрацијата, управата и 

продажбата се книжат на сметка 401 и истите не влегуваат во цената на чинење на 

готовите производи, но треба да зе земат во предвид при формирање на продажната 

цена. Тука може да се наведе пример за потрошени материјали се со цел да се види 

како истите треба да се третираат: 

 

Пример: 

Потрошени се следните видови материјали: 

-основни суровини и материјали-200.000 ден 

-материјали за изработка-90.000 ден 

-материјали за одржување-20.000 ден 

-материјали за ХТЗ-150.000 ден 
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Книжење: 

  Износ 

Сметка Опис Должи побарува 

4000 

4001 

4002 

4004 

310 

Потрошени основни суровини за производство 

Потрошен помошен материјал за производство 

Потрошен материјал за одржување 

Материјали за ХТЗ заштита 

         Суровини и материјали на залиха  

               (според аналитика) 

200.000 

  90.000 

  20.000 

150.000 

 

 

 

 

 

 

460.000 

 

Трошоци за енергија. Кај овие трошоци ревизорот потребно е да провери дали се 

соодветно евидентирани трошоците за набавка на енергија за вршење на производната 

дејност. Потрошокот на енергија се евидентира на сметката 402  и во неа влегуваат 

потрошокот на енергија, потрошокот на материјали за производство на енергија и 

погонското гориво. Доколку горивото е набавено за подолг период се спроведува 

книжењето 190/200, а на сметката 402 се евидентира во пресметковниот период во кој е 

настанат. На оваа сметка потребно е да се книжи и потрошокот на дизел гориво, 

моторен бензин и други горива за транспортни средства кај транспортните компании. 

Пример: 

Направени се следните трошоци: 

-набавено гориво-150.000 ден 

-ДДВ 18%-27.000 ден 

-потрошена електрична енергија-300.000 ден 

-ДДВ 18%  -54.000 ден 

Книжење: 

  Износ 

Сметка Опис Должи Побарува 

402 

130 

220 

Трошоци за енергија (потрошено гориво) 

Данокна додадена вредност 

        Обврски спрема добавувачите во земјата 

150.000 

  27.000 

 

 

 

177.000 

 



Интерна ревизија на трошоците на деловните субјекти во Р.Македонија 

48 
 

  Износ 

Сметка Опис Должи Побарува 

402 

130 

220 

Трошоци за енергија (потрошена ел. енергија) 

Данокна додадена вредност 

        Обврски спрема добавувачите во земјата 

300.000 

  54.000 

 

 

 

354.000 

 

 

Трошоците за енергија која се користи кај администрациата се евидентираат на сметка 

403 и истите не влегуваат во вредноста на залихите. Доколку трошоците се однесуваат 

и на производството и на администрацијата потребно е истите да се поделат. Ревизорот 

тука е потребно да согледа дали имаме соодветно третирање на ваквиот трошок. 

Трошоци за резервни делови и материјали за одржување.  Резервните делови и 

опремата за сервисирање најчесто се евидентираат како залиха и истите се очекува да 

бидат ставени во функција, а кога тоа ќе се случи се признаваат како трошок во тој 

период. Потрошените резервни делови ентитетот ги користи за одржување на опремата 

која служи за вршење на дејноста. Често пати доколку вредноста на набавените 

резервни делови е многу голема , а истите ќе се користат само за определено основно 

средство, тогаш истите се евидентираат како средство. Односно според МСС16 

потребно е деловниот субјект да ја зголеми вредноста на основното средство за 

вредноста на набавените резервни делови. 

Пример: 

Направени се следните трошоци: 

-резервен дел и трошоци за монтажа- 250.000 ден 

-ДДВ 18%-45.000 ден 

Книжење: 

  Износ 

Сметка   Опис Должи Побарува 

404 

130 

220 

Трошоци за резервни делови и материјали за 

одржување 

Данок на додадена вредност 

        Обврски спрема добавувачите во земјата 

250.000 

  45.000 

 

 

 

295.000 
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Трошоци за ситен инвентар, амбалажи и автогуми.  Отписот на ситниот инвентар, 

амбалажите и автогумите деловниот субјект го утврдува во своите политики и истите 

при ставање во употреба можат да се отпишат еднократно, односно 100% од вредноста 

или пак во текот на повеќе последователни периоди. Евидентирањето на ситниот 

инвентар може да се врши по видови,така што секој вид ќе има посебна аналитичка 

сметка и одредена стапка за отпишување. Исто така,евидентирањето може да се врши и 

по оддели, според местото каде тој се употребува  или пак според можниот век на 

потреба, така што сите предмети што имаат ист век на употреба да имаат иста стапка 

на отпис. Кај овој тип на трошоци, ревизорот треба да согледа дали сметководствено 

точно се евидентирани овие трошоци и дали вработените се придржуваат кон 

пропишаните политики од страна на деловниот субјект. 

Пример: 

Деловниот субјект НН има продавница за сервис и авто гуми: 

-за службено возило зело автомобилски гуми -15.000 ден 

-вкалкулиран ДДВ 18%-2.700 ден 

-вкалкулирана маржа -1.000 ден 

Книжење: 

  Износ 

Сметка   Опис Должи Побарува 

408 

664 

669 

663 

230 

Трошоци за ситен инвентар, амбалажи и автогуми 

Вкалкулиран данок на додадена вредност 

Разлика во цена на стоки 

        Стоки во продавница  

        Обврски за ДДВ 

  15.000 

    2.700 

    1.000 

 

 

 

16.000 

  2.700 

 

3.2. Интерна ревизија на плати 

Во самиот процес на испитување и анализирање на работењето на деловниот 

субјект, посебно внимание му се обрнува на платите на вработените кои се под 

постојано влијание на пазарните промени. Платите всушност, се чувствителна 

категорија која зависи од квантификацијата на вложениот труд, остварениот резултат 

од трудот и начинот на негово плаќање. Поради комплексноста и чувствителноста на 
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платите како категорија, потребно е да се изврши постојана контрола на истите, 

односно контрола на тоа дали платите се правилно утврдени и квантифицирани, како и 

дали се запазени роковите и правилата на нивна исплата. Потребно е да се истакне, 

дека во секоја национална економија, постои институционална рамка која ги регулира 

сите прашања поврзани со платите, а се состои од  Уставот на државата, Законот за 

работни односи, Општиот колективен договор како и колективните договори на ниво 

на одделни гранки и сектори. Посебно внимание се посветува на колективниот 

договор, во кој се наведени сите правила според кои треба да се врши вреднувањето на 

трудот и исплаќањето на платите и истито ги заштитува интересите и на вработениот и 

на работодавецот. Овој договор му налага на работодавецот да ги почитува правата на 

вработениот и навремено и во договорената висина да изврши плаќање на платите. Од 

друга страна, работодавецот е заштитен со тоа што е рамноправен при формирање на 

овој колективен договор и има слобода да го воспостави својот систем на плаќање. 

Платите претставуваат пазарна цена на факторот труд и, како и секоја друга 

цена, се определени според законите на понудата и побарувачката. Цената на трудот за 

еден час е позната под терминот наемнина, а под плата се подразбира износот на 

цената на трудот за еден месец.  

 Ревизијата треба да го има предвид принципот на маргинална продуктивност во 

однос на фиксирањето на платите, односно тие се детерминирани од 

понудата/побарувачката на труд, според определен профил, при што платите тендираат 

да бидат еднакви на маргиналната продуктивност на трудот на конкурентскиот пазар. 

 Ревизијата на платите главно се заснова на принципот на дериватна побарувачка 

на трудот. Тоа значи дека побарувачката за работна сила е изведена од побарувачката 

на производот што треба да го произведе таа работна сила. Затоа и во фирмите се 

вработуваат онолку работници колку што има побарувачка за производот што тие би 

го произвеле, а платата им зависи од придонесот што го дава секој од нив. Односот 

маргинална продуктивност – плата е основен критериум за појава на експлоатација – 

платите се пониски од маргиналниот производ. Доколку ова се случи, работникот има 

целосна слобода на движење и тој може да го промени работното место. Колку 

побарувачката за еден производ од соодветна индустрија е поголема, толку повисока е 

цената, а тоа води кон поголемо вработување и повисоки плати.  
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Ревизијата на платите делува во услови на бизнис циклус. Во фаза на 

просперитет цените растат, расте вработеноста, а и вкупната маса на платите. При 

рецесеија пак, масата на платите генерално се намалува што е резултат на 

намалувањето на вработеноста. Во зависност од тоа дали имаме помал или поголем 

раст на цените , доаѓа до зголемување или намалување на реалните плати. Во нормални 

услови, доколку растот на платите е поголем од растот на цените, имаме пораст на 

животниот стандард, а кога намалувањето на цените е помало од намалувањето на 

платите тогаш имаме опаќање на животниот стандард. 

На ниво на деловен субјект интерната ревизија на плати врши испитувања: 

 дали за сите вработени се издадени соодветни решенија за засновање работен 

однос; 

 дали бројот на вработените во платните списоци одговара на бројот на 

издадените решенија за вработеување; 

 дали основната плата е соодветна на вредноста и бројот на бодовите наведени 

во решението на работникот; 

 какви се односите меѓу режиските плати и оние што се нормирани по учинок; 

 дали постојат нормативи за остварено производство и дали остварената плата 

отстапува и поради кои фактори од предвидената во решението; 

 дали непосредниот раководител реално ги пресметал заработувачките на 

вработените. 

Прописи кои се користат при пресметка на плата: 

- Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување, во кој е 

пропишано кои се обврзници за пресметка на придонеси, стапки, начин на 

пресметка и рокови за уплата на придонесите; 

- Правилник за начинот на пресметка и уплата на придонесите од задолжително 

социјално осигурување; 

- Закон за персонален данок на доход; 

- Закон за данок од добивка; 

- МСС19 Користи за вработените, кој се применуваат во сметководството за сите 

користи на вработените, освен тие за кои се применува МСФИ2- Плаќање врз 

основа на акции; 
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Целта на МСС19 е да ги пропише сметководството и обелоденувањата за користите 

на вработените. Стандардот бара ентитетот да признае: 

- обврска кога вработениот обезбедил услуги во замена за користи за вработените 

кои ќе му бидат исплатени во иднина; 

- расход кога ентитетот троши економски користи кои произлегуваат од услугата 

која ја пружи вработениот во замена за користи за вработениот. 

 

Според МСС19 во користи за вработените се вклучуваат: 

1. краткорочни користи за вработените, во кои спаѓаат плати, надници и 

придонеси за социјално осигурување, платени годишни одмори и платени 

отсуства поради боледување, удел во добивка и бонус и немонетарни користи. 

2. користи по престанок на работе однос, во кои спаѓаат пензии, други 

пензиски користи, животни осигурувања по престанок на работен однос и 

медицинска грижа по престанок на работен однос. 

3. други долгорочни користи за вработените, како отсуство по долгорочна 

служба или отсуство по определен број на години, јубилејни или други користи 

за долгорочна служба, користи заради долгорочна инвалидност и сл. 

4. отпремнина, краткорочните користи на вработените за отпремнина се мерат на 

недисконтирана основа. 

Сметководствената евиденција на платите во друштвата кои вршат производна 

дејност треба да се прилагодат на видот, структурата и организацијата на производниот 

процес, при што треба да се води сметка дека платите на вработените во 

производството се составен дел на калкулацијата на производот, односно истиот не е 

трошок во периодот на исплата, туку во моментот кога се врши продажбата на 

производот. 

Што се однесува пак до правото на надомест на вработените, истото е утврдено во 

согласност со Законот за работен однос и тоа за: службено патување во земјата и 

странство, теренски додаток, надомест за оддвоен живот од семејството, користење на 

приватен автомобил за службено патување, надомест на трошоци при селидба, регрес 

за годижен одмор и новогодишен надоместок, во случај на смрт на работник се 

исплаќа надомест на семејство, смрт на член на семејство, јубилејна награда, 

заминување во пензија и сл. 
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Сите надоместоци имаат различна стапка за пресметка, а како основа кај нив се 

зема просечната месечна нето плата по работник во Р. Македонија исплатена по 

последните три месеци. 

 

Пример: 

-Деловниот субјект за 10 работници исплатило регрес за годишен одмор во износ од 

(20.000 х 10)-200.000 ден 

-Основа за персонален данок (200.000 х 0,90) -222.222 ден 

-Персонален данок (222.222 х 10%)- 22.222 ден 

-вкалкулирана маржа -1.000 ден 

Книжење: 

  Износ 

Сметка   Опис Должи Побарува 

4223 

242 

   

235 

 

Регрес за годишен одмор 

      Останати обврски спрема вработените врз       

      основа на колективен договор 

      Обврска за персонален данок на доход 

  222.222 

     

     

 

200.000 

 

  22.000 

 

 

Работодавачот на свој трошок на вработените може да им обезбеди организиран 

превоз до и од работно место  и исхрана на работно место во максимална висина од 

20% од просечната нето плата плата од предходна година. Ревизорот треба да провери 

дали овој трошок соодветно е пресметан и дали навремено му се исплаќа на 

вработениот.  

Во поглед на персоналниот данок, според Законот за персонален данок на доход, 

истиот не се плаќа во следните случаи: кај надоместоците за службено патување и 

надоместоците за одвоен живот од вработените, кај надоместокот за трошок за 

користење на сопствен автомобил за потребите на деловниот субјект, во износ од 30% 

од цената на литар гориво, во случај на смрт на вработен или член на семејство, кај 

надомест за претрпена штета од елементарна непогода, кај отпремнина при 

заминување во пензија и кај еднократен надомест заради трајно работно ангажирање 

на работникот. 
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Од предходно наведеното, може да се согледа дека платата како трошочна 

категорија е најкомплексна и поради тоа ревизорот добро треба да провери, дали при 

сметководствено евидентирање и третирање на истата се користат наведените норми, 

правила и меѓународни сметководствени стандарди. 

 

 

3.3.Интерна ревизија на амортизација 

Амортизацијата е од суштинско значење за работењето на деловниот субјект, 

затоа што самата претставува трошок што настанува при трошење на постојаните 

средства на деловниот субјект. Амортизацијата е трошок на фиксниот капитал и таа 

претставува акумулирана сума која е потребна за да се набави ново основно средство. 

Од економски аспект амортизацијата е трошок на фиксниот капитал, а од 

сметководствен аспект тоа е сума за да се замени одделно основно средство. 

Квантитативно, и во двата случаи, износот на амортизацијата е еднаков. 

 Амортизацијата е акумулирана сума што треба да биде еднаква на почетната 

вредност на постојаните средства, притоа да не се настанати големи промени во 

периодот на употреба. Акумулираната сума, која што се добива од амортизацијата 

треба да одговара на реалната вредност на средството. При калкулацијата на 

амортизацијата се јавуваат следните елементи: 

 Почетна цена на постојаното средство – историски трошок, набавна вредност; 

 Веројатна вредност што би резултирала од целосната употреба на фиксниот 

капитал т.е. постојаните средства; 

 Тековниот и антиципираниот трошок, т.е. пазарната вредност на средството. 

Според МСС16, набавната вредност на ставките од недвижности, постројки и 

опрема треба да биде признаена како средство ако, и само ако е веродостојно дека 

идните економски користи поврзани со средството ќе претставуваат прилив за 

ентитетот и неговата набавна вредност може веродостојно да се измери. Тука треба да 

се напомене дека, резервните делови и опремата за сервисирање најчесто се водат како 

залихи и како што се трошат се признават во добивката или загубата. Меѓутоа, може да 

се јави случај каде што резервните делови или опремата за сервисирање кои се очекува 

да бидат ставениво функција, да се квалификуваат како недвижности, постројки или 



Интерна ревизија на трошоците на деловните субјекти во Р.Македонија 

55 
 

опрема која се очекува да се користи во повеќе пресметковни периоди. Исто така тие 

се сметаат за дел од недвижностите, постројките иопремата во случаи кога нивната 

вредност е многу голема и истите служат за надоградба на основните средства и ја 

зголемуваат нивната вредност. 

 Деловниот субјект ги вреднува своите недвижности, постројки и опрема во 

времето на нивното настанување и во себе ги инкорпорира почетната вредностна 

набавка на едно средство и трошоците направени за да се создаде или замени дел од 

некоја ставка или истата да се сервисира. За набавната вредност можеме да кажеме 

дека во себе вклучува: 

- набавна цена, вклучувајќи царина и неповратни даноци на набавка, по одземање 

на трговските попусти и рабати; 

- сите трошоци за носење на средството до локацијата и трошоците кои се прават 

за тоа да биде во  состојбата во која што тоа е оперативно способно на начин 

предвиден од страна на раководството; 

- првичната проценка на трошоците за демонтирање и отстранување на 

средството и обновување на просторите каде што тоа е лоцирано. 

Со својата сетководствена политика деловниот субјект, по почетното мерење на 

недвижностите, постројките и опремата може  да избере трошочен модел или модел на 

ревалоризација за мерењена средствата. Според трошочниот модел, по признавање на 

средството, ставката на недвижности, постројки и опрема треба да се евидентира по 

нејзината набавна вредност минус акумулираната депресијација и акумулираната 

загуба поради оштетување. Според моделот на ревалоризација, по признавањето на 

средството, определени недвижности, постројкии опрема, чија вредност може точно да 

се измери, треба да се евидентира по ревалоризирана вредност, која всушност е 

објективна вредност на средството на датумот на ревалоризација намалена за 

последователната акумулирана депресијација и намалената последователна 

акумулирана загуба поради обезвреднување. 

Исто така според МСС4- Сметководство на амортизацијата, амортизираниот износ 

на секоја група на средства ќе зависи од опрделени карактеристики кои ги поседува 

средството, односно се одредува според следните критериуми: 

 користените методи на амортизација; 



Интерна ревизија на трошоците на деловните субјекти во Р.Македонија 

56 
 

 векот на употреба или користената стапка на амортизација; 

 вкупната распоредена амортизација за периодот; 

 бруто износост на средствата што се амортизираат и акумулираната 

амортизација на истите до опрделен период. 

Во поглед на корисниот век на употреба на средството, според МСС16 по дефиниција 

тој е: 

- временскиот период во рамките на којшто се очекува ентитетот да го користи 

средството; 

- бројот на произведени или слични единици кои се очекува ентитетот да ги 

добие од средството. 

Во сметководствената практика постојат различни методи за утврдување и 

пресметување на амортизацијата, па деловниот субјект само определува кој од овие 

методи најмногу му одговара и се придржува кон истиот. Постојат следните видови на 

методи: 

 пропорционален метод; 

 функционален метод; 

 дегресивен метод и 

 прогресивен метод. 

Економската улога на самата амортизација е многу голема, од причина што често 

пати таа може да биде предмет на малверзации од страна на деловните субјекти. Ова се 

случува затоа што со средствата кои се добиваат од амортизацијата се намалува 

вредноста на постојаното средство и истите треба да се искористат за набавка на ново, 

па често пати деловниот субјект може да прикажи помал износ на амортизација, се со 

цел да ја избегне набавката на ново средство. Поради тоа е потребна константна 

контролна на начинот на пресметка на амортизацијата во деловните субјекти. 

 Реалното утврдување на цената на чинење и добивката директно зависи од 

пресметувањето на амортизацијата. Заради единствено утврдување на добивката, 

според Удредбата за начинот на пресметување на амортизацијата, се утврдуваат 

стапките и роковите и начинот за пресметување на истите. Со амортизацијата се 

надомесуваат вредноста на постојаните средства, средствата за инвестиции и други 

потрајни унапредувања на условите на трудот и производството. Правните лица можат 
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самостојно да ја утврдат стапката на амортизација која не смее да биде пониска од онаа 

утврдена со Уредбата, но исто така амортизацијата не смее да биде поголема од 

пренесената вредност на амортизираните постојани средства.  Деловните субјекти кои 

работат во две или три смени, поради забрзано трошење на постојаните средства, 

можат да пресметуваат забрзана амортизација, но за тоа треба да добијат согласност од 

Управата за јавни приходи. Тука може да согледаме во кои случаи се пресметува 

амортизацијата во согласност со Уредбата за амортизација. 

 Вложувања на кои се пресметува амортизација. Ова е пропишано со член 2 од 

Удредбата за начинот на пресметување на амортизацијата, а во истата се наведува дека 

амортизацијата се пресметува за нематеријални и материјални средства, односно 

правата и предметите, чиј поединечен трошок на набавка е поголем од 300ЕУР и 

корисниот век на употреба е подолг од една година. Според Министерството за 

финансии потребно е кумулативно исполнување на два услови, за набавениот предмет 

да се признае како основно средство и да се преметува амортизација, а во спротивно 

тоа ќе се третира како набавен ситен инвентар. 

 Вложувања на кои не се пресметува амортизација. Средствата кои не подлежат 

на амортизација се дадени во член 3 од Уредбата, а тоа се: 

- земјишта и шуми како природни богатства што не се трошат; 

- градежни објекти и предмети кои во согласност со законот се признаени како 

споменици, односно кои претставуваат музејска вредност, како и уметнички 

дела и книги во библиотека; 

- патишта од локално значење и објекти кои се нивен составен дел; 

- средства до нивното ставање во употреба; 

- средства кои трајно се надвор од употреба; 

- средства на даночен обврзник над кои и отворена постапка за стечај и 

ликвидација, ако во тоа време не ја вршат дејноста. 

Во поглед на тоа кога започнува обврската за пресметка на амортизација, според 

Уредбата, средствата се признаваат во даночниот биланс од првиот ден на наредниот 

месец откога тие средства почнале да се користат. Доколку пак имаме промена на 

вредноста на основното средство на кое се врши амортизација, пресметувањето на 

амортизацијата на тие издатоци почнува исто така на првиот ден на наредниот месец  

откако настале, односно откако се утврдени. 
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Обврската за пресметка на амортизација престанува кога ќе се надомести вредноста 

која претставува основица за пресметување на истата, односно кога износот на 

набавната вредност на средствата е еднаков со отпишаната вредност.  Тоа важи и ако 

средствата потоа се користат за вршење на дејноста. 

 Интерната ревизија на амортизацијата е од клучно значење,затоа што доколку 

истата се спроведува во определени периоди од работењето на деловниот субјект, се 

овозможува соодветно пресметување на истата. Со самата контрола, се овозможува 

соодветно утврдување на векот на употреба на основното средство и соодветна 

распределба на неговата вредност на пооделни периоди. На овој начин ќе се овозможат 

нови средства кои ќе го забрзаат развојот на деловниот субјект и позитивно ќе влијаат 

врз финансискиот резултат на истиот. 

Пример: 

-Деловниот субјект во месец јуни набавило управна зграда во вредност- 7.000.000 ден 

-ДДВ 18% - 1.260.000 ден 

-Вкупно: 8.260.000б ден 

-Утврден век на употреба- 40 години 

-Утврдена стапка на амортизација 2,5% 

-Годишна амортизација – 175.000 ден 

-Пресметана амортизација за 2012 година (175.000: 12 х 6 месеци) – 87.498 ден 

Книжење: 

  Износ 

Сметка   Опис Должи Побарува 

432 

019 

   

Трошоци за амортизација 

          Акумулирана амортизација на материјални 

средства 

87.498 

     

     

 

87.498 

 

 

3.4 Интерна ревизија на трошоците за услуги 

 

Во економската практика постојат еден вид на трошоци кој се нарекуваат 

нематеријални трошоци и кои се поврзани со вршење на услуги од надворешни 
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субјекти, се со цел подобрување на работењето во самиот деловен субјект. Интерната 

ревизија на трошоците во себе ги опфаќа: транспортните услуги и услугите направени 

за изработка на производи и одржување на истите. 

 При контролата на овие трошоци важна е веродостојноста на документацијата 

со која се потврдува дека туѓите услуги се извршени, како и направената пресметка за 

нив.  

 При спроведувањето на ревизијата треба да се разграничат извршените услуги 

од приватни лица и од страна на специјализирани услужни компании, бидејќи често 

преку користење услуги од приватни лица може да се направат разни злоупотреби. 

 

Ревизија на трошоците за транспортните услуги 

Деловните субјекти што немаат сопствени транспортни средства имаат високи 

трошоци за транспортни услуги. Овде ревизијата врши анализа на работењето со што 

се докажува економската оправданост од користење транспортни услуги од други и 

врши проверка на големината, структурата и динамиката на истите, односно се 

проверува дали се евидентираат трошоците исплатени за превоз на суровини, 

материјали, ситен инвентар и постојани средства. Ваквото евидентирање е неправилно 

бидејќи трошоците паѓаат на товар на набавната цена на овие средства и доколку тие 

се книжат во тековните транспортни услуги се придонесува да се намали остварената 

добивка.  

Односно треба да се истакне дека на сметката 410 се врши евиденција на 

транспортните услугиво железничкиот, патниот и воздушниот сообраќај, рента кар и 

сл., а не се евидентираат трошоците за транспорт во врска со набавката на стоки, 

суровини и материјали, ситен инвентар, автогуми и сл., кои се книзат на класа 0, 3 или 

6.  Трошоците за превоз на сопствени производи од складиштето до купувачот ако се 

користи сопствен превоз се вклучуваат во вредноста на производот. 

Условите и начинот на вршење на превозот на патници и стоки во внатрешниот 

и меѓународниот патен сообраќај се пропишани во Законот за превоз во патен 

сообраќај. 
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Од аспект пак на оданочувањето со данокот на додадена вредност, превозот на 

добра кој се врши на територијата на Р.Македонија се оданочува со стапка од 18%, а 

превозот на патнице се оданочува со 5%. 

Пример: 

-Добиена е фактура за превоз на стоки од Скопје до Прилеп 5.000 ден 

-ДДВ 18% - 900 ден 

-Вкупно- 5.900 ден 

Книжење: 

  Износ 

Сметка   Опис Должи Побарува 

4101 

0130 

 220 

Транспортни услуги во патен сообраќај 

Данок на додадена вредност 

          Обврски спрема добавувачите во земјата 

5.000 

   900 

    

 

 

5.900 

 

Што се однесува пак на меѓународниот превоз на добра за извоз и увоз, доколку 

вредноста на транспортните услуги е вклучена во вредноста на доброто,се ослободени 

од ДДВ со право на одбивка на претходниот данок.  Меѓународниот превоз на патници  

во патниот сообраќај е ослободен од данок на додадена вредност без право на одбивка 

на влезниот данок, а кај авионскиот сообраќај со право на одбивка на предходниот 

данок. 

 Оваа ревизија има за задача и еднаш месечно да проверува дали уредно и 

навремено се води евиденцијата за примените и издадените поштенски услуги. Исто 

така ја проверува евиденцијата на остварените телефонски повици со цел да се спречат 

непотребните разговори на товар на деловниот субјект. 

  

Ревизија на трошоците за изработка на добра и извршување на услуги 

 Интерната ревизија има задача да провери дали во книговодствената евиденција 

правилно се спроведува книжењето на трошоците за поправки, услуги за одржување на 

средствата за заштита при работа, услуги за одржување на ситниот инвентар и услуги 

за одржување на хигиената на просториите. 
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 Во оваа категорија на трошоци се опфатени и услугите за градежништво и 

производните услуги. Во дејноста на градежништвото се опфатени изградба на нови 

објекти, реконструкција и одржување  на истите, за кои градежните фирми ангажираат 

произведувачи од различни дејности. Во случај кога занаетчиските работи ги врши 

друг субјект или физичко лице, градежниот субјект овие трошоци треба да ги 

евидентира на сметка 412. 

 Кај производствените субјекти се јавува потреба од користење на некои услуги 

од страна на кооперанти, кои вршат преработка, обработка или доработка на 

материјали и готови производи, со што се зголемува нивната вредност. Доколку 

деловниот субјект ги дава своите производи на доработка на друг субјект тие се 

евидентираат на сметката 412. 

 Доколку пак физичко лице врши определена услуги за доработка на некој 

производ, ревизорот треба да согледа дали за тоа има потпишано договор на дело кој се 

однесува на таа услуга и дали покрај надоместото на физичкото лице се плаќа и 

персонален данок за истото. 

 

Пример: 

-Со физичко лице е склучен договор за изработка на биро во вредост од 10.000 ден 

-Персонален данок на доход (10.000 х 11,11%) – 1.111 ден 

-Вкупно- 11.000 ден 

 

Книжење: 

  Износ 

Сметка   Опис Должи Побарува 

412 

 

220 

235 

Надворешни услуги за изработка на добра и 

извршување на услуги 

          Обврски спрема добавувачите во земјата 

          Обврски за персонален данок на доход 

11.000 

   

    

 

 

10.000 

  1.111 
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Кај трошоците за инвестициско одржување ревизијата проверува дали тие се 

временски разграничени, како и дали има случаи каде трошоците кои претставуваат 

инвестициски вложувања се книжат како тековни или како трошоци за инвестициско 

вложување. Кога овие услуги ги вршат други физички и правни лица истите се 

евидентираат на сметката 413, а доколку одржувањето се врши со сопствени 

материјали и резервни делови тогаш се книжи на сметките 407 и 408. 

Услуги за истражување и развој 

Според  МСС38, истражувањето претставува планирано испитување, преземено 

се со цел за стекнување на нови научни и стручни знаења и разбирања. Развојот 

претставува примена на добиените наоди од истражувањето или други знаења за 

производств на нови или значиелно подобрени производии услуги. 

Примери за истражувачки активности се: 

 активности наменети за добивка на нови знаења; 

 барање на евалуација и конечен избор на примена на истражувачки наоди или 

други знаења; 

 истражување на алтернативи за материјали, уреди, производи, процеси, системи 

или услуги; 

 формулација, дизајн, евалуација или конечен избор на можни алтернативи за 

нови или усовршени материјали, уреди, производи, процеси и сл. 

Тука ревизијата н трошоците треба да провери дали овие трошоци се признати 

како нематеријално средство, што не е исправно, затоа што истите претставуваат 

расход во периодот во кој настанале, затоа што во фазата на истражување на некој 

интерен проект друштвото сеуште не може да го потврди постоењето на нематеријално 

средство кое би носело идни економски користи. 

 

Услуги за реклами, пропаганди, промоции и саеми 

 Во овие трошоци спаѓаат услугите за реклами, пропаганди и промоции преку 

електронски и печатени медиуми во земјата и во странство, потоа услуги за рекламни 

агенции, рекламен и пропаганден материјал, трошоци за уредување и изложување на 

саеми и други изложби на добра и услуги во земјата и странство и др. Кај трошоците за 
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одржување на саем битно е да се истакни дека можат да се разграничат временски, 

доколку истите се платени однапред, а се однесуваат на два пресметковни периоди. 

 Кај овие услуги ревизорот треба да провери дали е донесена одлука за 

преземање на вакви активности, потоа колкав е буџетот одреден во одлуката и дали 

овие активности се во согласност со буџетот наменет за истите. Исто така кај 

трошоците за саем кои се предходно платени, дали е направено временско 

разграничување на истите. 

 

3.5. Интерна ревизија на каматите 

 

 Каматата е трошок на позајмен капитал за компанијата која го позајмува и се 

однесува и плаќа само на паричните средства. Таа се смета за најконстантен и 

влијателен елемент од трошочната структура. 

 Основната задача на контролата се состои во испитување на релацијата камата-

маргинална ефикасност на капиталот за да се утврди точката на оптимум. Тоа е точка 

во која капиталните трансакции треба да се прекинат бидејќи доаѓа до изедначување на 

стапката на каматата и стапката на маргинална ефикасност. 

 Интерната ревизија на каматата треба да ги има предвид следните фактори: 

 Опортунитетот за инвестирање – колку е поголем, толку е повисока каматната 

стапка: 

 Психолошки фактор т.е. човечката нетрпеливост – колку таа е поголема за 

трошење на капиталот, толку понудата на капиталот за инвестирање ќе биде 

помала, а каматната стапка повисока; 

 Пазарните принципи – висината на стапката на каматата е определена од 

законите на понуда и побарувачка. 

Исто така, интерната ревизија на каматата ги опфаќа испитувањата: 

 Дали висината на пресметаната камата и периодот на пресметка се адекватни на 

одредбите од договорите што деловниот субјект ги има потпишано со 

кредиторот; 
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 Дали трошокот на каматата временски и според сегментите на работењето 

правилно е алоциран; 

 Дали и зошто покрај редовната камата се плаќа и затезна. 

 

Тука можеме пооделно да ги разгледаме сите точки на кои ревизорот треба да 

посвети внимание. Во поглед на начинот на пресметка на висината на каматата истиот 

е одреден со договорот на друштвото, а во согласност со Законот за облигациони 

односи, во кој е уредена висината и начинот на пресметка на законска казнена и 

договорна камата. Во поглед на данокот на добивка, оданочиви се каматите по кредити 

кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот, како и износот на каматите по 

кредити за набавка на патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела и украсни 

предмети. 

 

Пример: 

-Деловниот субјект зел кредит во висина од 450.000 ден 

-Каматна листа за прво тромесечје – 15.000 ден 

 Книжење: 

 

Во поглед на втората точка, деловниот субјект треба да ги капитализира 

трошоците за позајмување кои директно можат да се препишат на стекнувањето, 

изградбата или производството на средството кое се квалификува, како дел од 

набавната вредност на тоа средство. На овој вид на  средство му е потребен значителен 

временски период за да стане спремно за негова намена или продажба. Ентитетот треба 

  Износ 

Сметка   Опис Должи Побарува 

100 

 

262 

474 

 

262 

Парични средства на трансакциска сметка во 

земјата 

         Краткорични кредити и заеми во земјата 

Расходи врз основа на камати од работењето со 

неповрзани субјекти 

         Краткорични кредити и заеми во земјата 

450.000 

 

 

15.000 

    

 

 

450.000 

 

 

15.000 
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да ги признае останатите трошоци за позајмување на периодот во кој истите 

настануваат. Тошоците за позајмување кои директно можат да се препишат на 

стекнувањето, изградбата или производството треба да се земат како ден од набавната 

вредност на средството. 

 Според Законот за облигациони односи, доколку должникот задоцни со 

исполнување на обврската по основ на камата, тогаш се пресметува и дополнителна 

затезна камата. Оваа стапка на казнена камата се определува секое полгодие, во 

зависност од каматната стапка од основниот инструмент, од операциите на отворен 

пазар на Народна банка на РМ, што важела на последниот ден на полугодието што му 

претходело на тековното полугодие, зголемено за десет процентни поени во 

трговскиот договор, односно за осум проценти во договорите каде барем едно лице не 

е трговец. Доколку пак обврската е изразена во странска валута, затезната камата се 

утврдува секое полугодие во висина на едномесечната стапка на Еурибор за евро што 

важела на последниот ден од полугодието што му предходело натековното полугодие, 

зголемено за десет проценти во трговски договор, а за осум кај физички лица. 

 Поради комплексноста на каматата како трошок, ревизорот потребно е да 

направи целосна проверка на предходно наведените точки за да согледа дали истата е 

правилно третирана. 

 

3.6. Интерна ревизија на даноци придонеси и други давачки 

 Даноците и придонесите се менуваат во зависност од системските движења и 

законската регулатива. Додека кај сите претходно споменати трошоци кај коишто 

постои траен интерен и екстерен континуитет, случајот со даноците и придонесите е 

поинаков. Овде интерната ревизија треба да провери дали навреме, во согласност со 

законските прописи, точно се пресметани даноците и придонесите, што се сметаат како 

неекономски трошок од аспект на деловниот субјект и се подмируваат на товар на 

добивката и вкупниот приход. Во овој вид трошоци се наоѓаат: 

 Даноците; 

 Придонесите; 

 Банкарските услуги и членарини на здруженија; 
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 Вкалкулираното долгорочно резервирање на нематеријалните трошоци; 

 Други нематеријални трошоци. 

Во групата на даноци кои се третираат како трошок и кои се евидентираат на 

сметката 447 се обврските на даноци кои настануваат по основ на: задржан данок, 

користење на градско земјиште, користење на природни богатства, придонеси на 

Стопанската комора на РМ, придонеси за доброволен пензиски фонд, трошоци за 

зачувување, унапредување и заштита на човековата работна и животна средина, 

членарини и останати даноци и други давачки по останати основи согласно прописите. 

Според Законот за данок на добивка пак, домашните правни лица, домашните 

физички лица кои се регистрирани за вршење на дејност и странските правни и 

физички лица кои се нерезиденти во постојана деловна единица во РМ, при секоја 

исплата на приходот што го остваруваат странските правни лица, должни се да го 

задржат и уплатат данокот на соодветна уплатна сметка, освен ако поинаку не е 

регулирано со договорот за одбегнување на двојно оданочување.. Под приходи кои ги 

остврува странското лице се мисли на: дивиденди, камати, авторски хонорари, приходи 

од забавни или спортски активности кои се вршат во државава, истражување и развој и 

др. Данокот кој се задржува во согласност со законот се пресметува на бруто 

приходите по стапка од 10%. 

 

Пример: 

-На деловниот субјект од странско правно лице му е извршена консалтинг услуга во 

износ од 10.000евра во денарска противвредност од 620.000ден 

-ДДВ 18%- 111.600 ден 

-Пресметан е задржан данок (620.000 х 10%) – 62.000 ден 

-На странското правно лице исплатено му е 620.000 ден 

-Непризнат расход – 62.000 ден 

Книжење: 

  Износ 

Сметка   Опис Должи Побарува 

419 

130 

Останати услуги 

Данок на додадена вредност 

620.000 

111.600 
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447 

 

221 

230 

233 

Даноци кои не зависат од резултатот, 

членарините и другите давачки 

       Обврски спрема добавувачите во странство 

       Обврски за данок на додадена вредност 

       Обврски за данок на добивка, данок на           

вкупен приход и данок на приход                     

платен од странско правно лице 

  62.000 

 

 

 

 

 

620.000 

111.600 

  62.000 

    

 

 Трошоците за банкарски услуги и платен промет се евидентираат на сметката 

446 и овие трошоци спаѓаат: трошоци за промет, работењето со тековнате сметки, 

депозитите, штедните влогови, плаќањата, вирмани, меници, чекови, кредитни 

картички и дознаки, со исклучок на наплатата на туши побарувања и истите спореде 

Законот за данок на добивка се ослободени од даночните давачки.  Сите овие 

карактеристики на данокот на добивка и банкарските услуги водат до тоа интерниот 

ревизор да направи добра проценка за тоа дали данокот е добро пресметан и платен и 

дали постојат определени отстапувања и кои се причините за тоа. 

Друга активност која ревизијата ја врши е проверка дали овие трошоци 

правилно се разграничуваат на одделните пресметковни периоди. Исто така се 

проверува дали со завршната сметка се опфаќа вкупната сума даноци и придонеси што 

се вкалкулирани на вкупниот остварен приход и дали на крајот од годината се 

затвораат сметките од групите на коишто се книжат пресметаните трошоци од овој вид 

и нивно дефинитивно покривање од остварената добивка на компанијата. 

 Доколку постојат неправилности во работењето, ненавремени упатувања и 

неажурни евидентирања, субјектите кои се одговорни плаќаат казна во моментот кога 

ќе бидат обвинети за настанатите измами во деловниот субјект. 

 

3.7 Интерна ревизија на останатите трошоци 

Интерната ревизија треба најмалку еднаш месечно да проверува дали 

потрошените средства за репрезентација не ја надминуваат сумата што ја определил 
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управниот орган со цел спречување на разни злоупотреби. Таа треба да ја проверува и 

документацијата и податоците содржани во неа за тоа кога и за какви цели се 

направени определени трошоци за репрезентација и дали документите се потпишани 

од овластено лице. Трошоците за репрезентацијане се признат расход во висина од 

90% во согласност со Задонот за данок на добивка. 

 Ревизијата врши проверка на направените патни трошоци во земјата и странство 

во пократки временски периоди. Се врши контрола на тоа дали на работниците кои 

патуваат службено им се издаваат патни налози и дали во нив е наведена сумата на 

аконтација на службениот пат, како и дали е извршена исплата на аконтација. 

 Интерната ревизија исто така треба да провери дали се врши точна пресметка на 

исплатените дневници, дали патните сметки навреме и правилно се поднесуваат, а 

особено треба да обрне внимание на исплатените аконтации и нивното навремено 

ликвидирање. Постојат определени законски регулативи во кои се одредува на колкава 

оддалеченост од работното место може да се исплати дневница за службено патување, 

како и времето кое е поминато надвор од тоа работно место. Според ова, лицето 

задолжено за исплата на аконтациите треба да постапи според овие закони. 

 Ревизијата на патните трошоци има задача да провери дали тие правилно се 

пресметани и дали е доставена веродостојна документација. Овие трошоци често 

можат да бидат извор на стопански криминал, па затоа ревизијата треба да биде 

детална. 

  Од даночен аспект дневниците за службено патување и другите трошоци кои го 

прават службеното патување и се во согласност со законските прописи не се 

оданочуваат, но само ако се однесуваат на вработените во деловниот субјект, во 

спротивно се плаќа данок на дохот во висина од 10% од бруто износот. Пресметката и 

исплатата на дневниците за службено патување се врши во согласност со следните 

законски прописи и тоа: Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа 

на стопанството, Колективни договори на ниво на дејност,  Законот за персонален 

данок на доход, Законот за данок на добивка,  Уредбата за издатоци на службено 

патување и селидби во странство што на органите на државната управа им се 

признаваат во тековни трошоци и Решение за највисоки износи на дневниците за 

службено патување и селидба што на органите на државната управа им се признаваат 

во тековни трошоци. 
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Според Уредбата е утврдена пресметка на издатоци за службено патување во странство 

и тоа на следниот начин: 

- Една дневница за секој 24 часа во странство или повеќе од 12 часа; 

- Половина дневница за време од8 до 12 часа поминати на службено патување. 

Дневница за службено патување се исплаќа и тоа: 

- 35% од утвредента дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во 

случаи кога сместувањето не паѓа на товар на работодавачот, односно и во 

случаи кога нема да се поднесе сметка за сместување; 

- 35% од утврдената дневница во случај кога заради прекин на патување со авион, 

авионската компанија ги сноси само трошоците за сместување (без исхрана); 

- 35% од утвредената дневница кога се користи кола за спиење на службено 

патување во странство и тоа ако патувањето трае непрекинато најмалку 24 часа, 

се патува ноќе од 22 часот до 6 часот и се патува најмалку шест часа ноќе по 20 

часот; 

- 30% од утврдената дневница за службено патување на летачки персонал кое 

вкупно трае помалку од 8 часа, сметајќи го времето од часот на полетување на 

авионот до часот на враќање.
10

 

Дневница за службено патување во странство не се исплаќа во следните случаи: 

- ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на работодавачот; 

- ако издатоците за стручно оспособување и усовршување на паѓаат на товар на 

работодавачот, а престојот е над 30 дена. 

 На работниците, кои пак вршат задачи надвор од своето место на живеење им 

следува посебен надоместок кој е утврден со посебен интерен акт и тој не смее да 

изнесува повеќе од износот на дневницата за службено патување. Па ревизијата врши 

постојана проверка на овие теренски надоместоци. Ова најчесто е карактеристично за 

градежните компании кои извршуваат различни проекти, на различни локации. 

 Во останати трошоци на работењето можат да се вбројат и донациите и 

спонзорствата кои ги дава деловниот субјект. Донацијата претставува доброволна 

                                                           
10

 Т.Василева, К. Георѓиевска, М.Лазароска, В. Тодоровска, „Прирачник за сметководство според 

МСФИ/МСС“,април,2013 
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помош во пари, добра и услуги која не создава директна корист за давателот, ниту 

обврска за враќање на примателот на донацијата и која може да биде дадена за цели од 

јавен интерес или за поддршка на активностите на примателот. При тоа давателот и 

примателот на донацијата потребно е да имаат склучено договор во писмена форма, 

согласно Законот за облигациони односи. Исто така ревизорот треба да провери дали 

давателот и примателот изготвиле Извештај за добиена донација кој треба да биде 

доставен од УЈП, најдоцна 30 дена од денот на исполнувањето.  

 Спонзорството е доброволна финансиска исплата, давање добра и услуги за 

конкретниот проект, која му овозможува директна корист на давателот како што е 

промоција на име, фирма, заштитен знак на давателот на спонзорството. Исто како и 

кај донацијата, кај спонзорството се склучува договор помеѓу двете страни и се 

изготвува Извештај за дадено и добиено спонзорство кое на УЈП му се доставува во 

рок од 30 дена од денот на исполнување. Издатоците за донации се признаваат како 

расходи во Даночниот биланс и се признаваат во висина од 5% од вкупните приходи,а 

издатоците за спонзорства од 3% од вкупните приходи. 

 

4.Практичен пример за извршување на интерна ревизија на 

финансиското работење кај деловните субјекти во 

Р.Македонија 

Извештај за финансиската  состојба           

 

 

   

         (Во 

000МКД) 

  На 31 декември 

       2016 

 

2015  

Средства    

Нетековни средства    

Недвижности, постројки и опрема  551,983          641,487 
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Нематеријални средства  110,041 121,822 

  662,024 763,309 

Тековни средства    

Залихи  404,731 412,382 

Побарувања од купувачи и останати побарувања  105,010 74,994 

Побарувања за данок на добивка  4,264 - 

Парични средства и еквиваленти  342,103 201,805 

  856,108 689,181 

Вкупно средства  
1,518,132 1,452,490 

    

Капитал  
   

Акционерски капитал  541,150 541,150 

Останати компоненти на капиталот  119,492 124,043 

Акумулирана добивка  523,673 443,957 

Вкупен капитал  1,184,315 1,109,150 

    

Обврски    

Нетековни обврски    

Позајмици  182,380 64,369 

  182,380 64,369 

Тековни обврски    

Позајмици  45,754 143,870 

Обврски кон добавувачи и останати обврски  95,300 92,289 

Обврски кон државни институции  7,307 5,902 

Обврски за данок на добивка  3,076 36,910 

  151,437 278,971 

Вкупно обврски  333,817 343,340 

Вкупно капитал и обврски  1,518,132 1,452,490 
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Извештај за сеопфатната добивка 

 

 

 

 

 

(Во 000 МКД) 

  

Година што завршува на 

31 декември 

  2016 2015 

    

Приходи од продажба  1,024,838 1,004,709 

Цена на чинење на продажбата  (559,992) (456,816) 

Бруто добивка  464,846 547,893 

    

Административни и продажни трошоци  (210,503) (197,287) 

Останати деловни приходи  2,255 2,892 

Добивка од редовно работење  256,598 353,498 

    

Финансиски приходи  3,613 8,061 

Финансиски  (расходи)  (17,120) (23,601) 

Финансиски  (расходи), нето  (13,507) (15,540) 

Добивка пред оданочување  243,091 337,958 

    

Данок на добивка  (29,570) (36,910) 

Добивка за годината  213,521 301,048 

    

Останата сеопфатна добивка за годината  - - 

Вкупна сеопфатна добивка за годината  213,521 301,048 

    

    

Тековна добивка која им припаѓа на имателите на 

обични акции  213,521 301,048 
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Вкупна сеопфатна добивка која им припаѓа на 

имателите на обични акции  213,521 301,048 

Заработувачка по акција – основна и разводнета 

(во денари по акција)    

- Редовно работење  45.60 64.20 

Вкупно  45.60      64,20 

 

 

Извештај за промените во 

капиталот    

(Во 000 

МКД) 

 

Акцион

ер-ски  

капитал Резерви 

Акумулиран

а добивка Вкупно 

     

     

На 1 јануари 2016 541,150 124,043 443,957 1,109,150 

Исплатени дивиденди (Бел.11) - - (138,356) (138,356) 

Вкупни трансакции со 

сопствениците  - (138,356) (138,356) 

Добивка  за годината - - 213,521 213,521 

Останата сеопфатна добивка:     

Трансфер на вишокот на продадени 

и расходувани материјални средства  (4,551) 4,551 - 

 - (4,551) 4,551 - 

Вкупна сеопфатна добивка - (4,551) 218,072 213,521 

На 31 декември  2016 541,150 119,492 523,673 1,184,315 

     

На 1 јануари 2015 541,150 124,043 431,151 1,096,344 

Исплатени дивиденди (Бел.11) - - (288,242) (288,242) 

Вкупни трансакции со 

сопствениците  - (288,242) (288,242) 

Добивка за годината - - 301,048 301,048 

Останата сеопфатна добивка: - - - - 

Вкупна сеопфатна добивка - - 301,048 301,048 

На 31 декември  2015 541,150 124,043 443,957 1,109,150 
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Извештај за парични текови  (Во 000 МКД) 

 

Белешк

и 

Година што 

завршува на 31 

декември 

  2016 2015 

Оперативни активности    

Добивка пред оданочување  
243,091 337,958 

Корекции за:  
  

Амортизација и депрецијација 5,6 
160,670 161,565 

Расход од обезвреднување на застарени залихи 8,17 
17,703 12,418 

Нето евидентирана вредност на отпишана опрема 5,17 
5,733 109 

Кусоци 17 
3,441 - 

Растур, расипување и крш 8,17 
2,532 2,176 

Расход од оштетување и отпис на побарувања 9,17 
88 205 

Загуба од продадени материјални средства 17 
- 163 

Отпис на обврски 19 
(297) (87) 

Приход од наплата на претходно резервирани 

побарувања 9,19 
(1) (108) 

Отпис на обврски по дивиденди 19 
- (43) 

Камати, нето 20 
7,240 11,390 

Добивка од работење пред промени во оперативен 

капитал  
440,200 525,746 

    

Промени во оперативниот капитал:    

Залихи  
(16,025) (87,539) 

Побарувања од купувачи и останати побарувања  
(30,103) 

           

52,373 

Обврски кон добавувачи и останати обврски  
4,702 21,186 

Готовина  во деловното работење  
398,774 511,766 

    

Платени камати  
(7,524) (12,051) 

Платен данок на добивка  
(67,668) - 
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Парични текови од деловното  работење  
323,582 499,715 

    

Инвестициони активности  
  

Набавка на материјални средства  
(57,723) (60,587) 

Набавка на нематеријални средства  
(7,395) (1,980) 

Прилив од продажба на опрема  
- 988 

Примени камати  
273 383 

Парични текови (употребени во) инвестициони 

активности  
(64,845) (61,196) 

    

Финансиски активности  
  

(Отплата на позајмици)  
(285,803) (132,442) 

Прилив на позајмици  
305,698 28,345 

Платени дивиденди и поврзани даноци  
(138,334) (244,963) 

Парични текови (употребени во) фин. 

активности, нето  
(118,439) (349,060) 

  
  

Нето промени кај  паричните средства и 

еквиваленти  
140,298 89,459 

Парични средства и еквиваленти на почетокот 10 
201,805 112,346 

Парични средства и еквиваленти на крајот 10 
342,103 201,805 

 

 

Белешки кон финансиските извештаи 

 

Општи информации 

Мермерен Комбинат А.Д. Прилеп („Друштвото“) е Акционерско Друштво основано и 

со седиште во Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: 

Ул. „Крушевски пат“ бб, Прилеп, Република Македонија. 
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Друштвото е во мнозинска сопственост на Stone Works Holdings Coöperatief U.A., 

(компанија основана во Холандија), која на датумите на известување поседува 88.4% 

од акционерскиот капитал Друштвото. 

Акциите на Друштвото котираат на Македонската берза за хартии од вредност и на 

Атинската берза за хартии од вредност преку ELPISстатус (потврди од грчки 

депозитар). 

На 02 февруари 2016, National Bank of Greece, сопственик на Stone Works Holdings 

Coöperatief U. A преку фондови раководени од својата подружница NBGI PE Limited 

даде соопштение, објавувајќи ја, помеѓу другото, следнава информација: 

“National Bank of Greece (“NBG”  или “t”),направи конечен договор да продаде 100% од 

своето учество во единаесет Ограничени Партнерства (“Фондовите”) поседувани 

дирекно или индирекно од NBG и управувани од страна на (“NBGI PE”), на фондови 

управувани од страна на Deutsche Bank Private Equity (“DBPE”) и Goldman Sachs Asset 

Management(“GSAM”)(во понатамошниот текст заедно наведени како “Купувачите”). 

Одговорноста на раководството на Фондовите и основните инвестиции ќе продолжи да 

биде извршувана од страна на сегашниот раководен тим заедно со други личности 

назначени од страна на Купувачите, под ново раководство специјално создадено за тие 

потреби(Stage Capital Ltd). 

Трансакцијата беше финализирана на 30 Септември 2016 година. 

Основната дејност на Друштвото вклучува ископ, обработка и дистрибуција на мермер 

и декоративен камен. Друштвото  потпиша договор за концесија за право на ископ со 

важност до 2030 година. Друштвото ги врши деловните активности на домашен и 

странски пазари, и со состојба на 31 декември 2016 година вработува 383 лица (2015: 

351 лица). 

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. 
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Основа за подготовка 

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски 

друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 61/2016) 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, 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 сметководствените 

стандарди прифатени во Република 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. 

Финансиските извештаи се изготвени со состојба за годините кои завршуваат на 31 

декември 2016 и 2015. Тековните и споредбените податоци во рамки на овие 

финансиски извештаи се изразени во денари.  

 

Трансакции во странска валута  

Функционална и презентациска валута 

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите законски 

извештаи во локална валута, односно во Македонски Денар (МКД), што претставува 

функционална и презентациска валута на Друштвото.  

Трансакции и салда 
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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 по 

средниот курс на Народната Банка на Република 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 финансиска состојба 

деноминирани во странска валута, се следните. 

 31 декември 2016  31 декември 2015 

    

1 УСД     58.3258денари             56.3744денари 

1 ЕУР 61.4812денари  61.5947 денари 

Прос. курс на Евро 61.5950денари  61.6098 денари 

    

Недвижности, постројки и опрема 

Недвижностите, постројките и опремата се евидентирани по набавна вредност или по 

претпоставена набавна вредност намалена за соодветната исправка на вредноста и 

загуби поради обезвреднување, доколку постојат. Претпоставената набавна вредност 

претставува ревалоризирана набавна вредност врз основа на извршена независна 

проценкаво 2002 година. Недвижностите, постројките и опремата набавени по 2002 

година се првично се признаваат по нивната набавна вредност.  

Зголемувањето на евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата 

поради ревалоризацијата е признаено во корист на ревалоризационите резерви во 

рамките на капиталот на Друштвото. Кога ревалоризираните средства се расходуваат 

или продаваат, соодветниот дел од ревалоризационите резерви се пренесува во корист 

на акумулираните добивки. 

Депрецијацијата се пресметува во Извештајот за сеопфатната добивка според право-

пропорционалната метода во текот на проценетиот корисен век на недвижностите, 

постројките и опремата. Изградените недвижности, постројки и опрема се 

амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба. Депрецијација не се 

пресметува на земјиштето и инвестициите во тек. 
  

31 декември 

2015 

Проценетиот корисен век е како што следи: 
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Згради      20 години 

Машини  4-10 години 

Погонска опрема   4-10 години 

Моторни возила и мебел  4-5 години 
 

 
  56.3744денари 

 
  61.5947 денари 

Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и 

доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештајот за финансиската 

состојба. Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната 

надоместлива вредност во случај кога евидентираната вредност ја надминува 

надоместливата вредност. 

Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат на споредба 

на приливите од оттуѓување со евидентираниот износ и се евидентираат во 

Извештајот за сеопфатната добивка како останати приходи или останати расходи.  

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на 

недвижностите, постројките и опремата се капитализираат за време на периодот кој е 

потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. 

Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.  

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат како деловни расходи 

во моментот на нивното настанување. Унапредувањата на постоечките средства се 

капитализираат само доколку тоа ги зголемува идните економски користи опфатени 

во ставката на недвижности, постројки и опрема. 

Управување со финансиски ризици  

Фактори на финансиски ризици 

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни финансиски ризици, 

вклучувајќи кредитен ризик, како 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 минимизирање на 

потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на 

Друштвото. 

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Одборот на директори врз основа на 
  61.6098 денари 
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претходно одобрени документирани политики и процедури кои го опфаќаат 

целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се 

ризикот од курсни разлики, каматниот ризик, кредитниот ризик, употребата на 

соодветни хартии од вредност и вложување на вишок ликвидни средства. 

Пазарни ризици  

Ризик од курсни разлики 

Друштвото има деловни активности на меѓународни пазари и е изложено на ризици 

од курсни разлики кои произлегуваат од изложеност кон различни валути, посебно во 

однос на Еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од 

курсни разлики. Одборот на директори на Друштвото е одговорен за одржување на 

соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути и 

неговите операции се следат дневно од страна на Раководството. 

Евидентираната вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото 

деноминирани во странски валута е следнава: 

 

Средства  2016 2015 

  000 МКД 000 МКД 

    

Парични средства и еквиваленти ЕУР 
325,306 191,625 

Парични средства и еквиваленти УСД 
151 - 

Побарувања од купувачи - странски 

купувачи ЕУР 
89,020 59,010 

Побарувања од купувачи - странски 

купувачи УСД 
2,506 4,668 

Побарувања од купувачи - странски 

купувачи       ГБП 
1,831 - 

  
418,814 255,303 

    

Обврски    

    

Обврски кон добавувачи - странски 

добавувачи ЕУР 
(30,350) (8,273) 

Обврски кон добавувачи - странски 

добавувачи УСД 
(21) (40) 

Обврски кон добавувачи - странски 

добавувачи       ГБП 
- (2,522) 

Позајмици ЕУР 
(227,435) (170,359) 

  
(257,806) (181,194) 
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Анализа на сензитивноста на странската валута 

 

 

 

  Нето износ во 

МКД +1% +5% -1% -5% 

 

31 декември 2016       

ЕУР 
156,541 1,565 - (1,565) -  

УСД 
2,636 - 132 - (132)  

ГБП 
1,831 - 92 - (92)  

Добивка или загуба 161,008 1,565 224 (1,565) (224)  

       

31 декември 2015 

  Нето износ во 

МКД +1% +5% -1% -5% 

 

ЕУР 72,003 720 - (720) -  

УСД 4,628 - 231 - (231)  

ГБП (2,522) - (126) - 126  

Добивка или загуба 74,109 720 105 (720) (105)  

 

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани 

во странска валута на крајот на годината, пришто се врши корекција на нивната вредност 

при промена на курсот на еврото за 1% додека на останатите странски валути се врши 

корекција за 5%.  Позитивниот, односно негативниот износ означува 

зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во 

случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на еврото  за +/- 

1%. додека пак за останатите странски валути за +/- 5%. 

Ризик од каматни стапки  
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Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните 

парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промени во 

вредноста на пазарните каматни стапки. Друштвото е изложено на ризици поради 

промени на пазарните каматни стапки најмногу поради долгорочната обврска на 

Друштвото по основ на долг со варијабилна каматна стапка. 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. 

Следната табела ја прикажува изложеноста на Друштвото на ризици од каматни 

стапки: 

  2016 2015 

  000 МКД 000 МКД 

Средства    

Без каматна стапка:    

Побарувања од купувачи и останати 

побарувања  
86,291 60,111 

Парични средства и еквиваленти  
103 94 

  
86,394 60,205 

Со фиксна каматна стапка:    

Парични средства и еквиваленти  
342,000 201,711 

  
342,000 201,711 

Вкупно средства  
428,394 261,916 

    

Обврски    

Без каматна стапка:    

Обврски кон добавувачи  и останати 

обврски  
63,027 82,211 

  
63,027 82,211 

Со фиксна каматна стапка:    

Позајмици  
699 1,621 

  
699 1,621 

Со променлива каматна стапка    

Позајмици  
227,435 206,618 

Вкупно обврски  
291,161 290,450 

Каматна сензитивност  
227,435 206,618 
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Номиналните каматни стапки изнесуваат од 6 -месечен Еурибор + 4% или 6 -месечен 

Еуро либор + 4% (2015: 6 -месечен Еурибор + 4% или 6 -месечен Еуро либор + 4%). 

 

 

Анализа на сензитивноста на каматните стапки 

На 31 декември 2016 

Нето износ во 000 

МКД 2% -2% 

 
   

Позајмици со променлива каматна стапка (227,435) (4,549) 4,549 

    

На 31 декември 2015 

Нето износ во 000 

МКД 2% -2% 

 
   

Позајмици со променлива каматна стапка (206,618) (4,132) 4,132 

 

Кредитен ризик 

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби на Друштвото доколку клиентот или 

другата страна на финансиските инструменти не си ги исполни обврските од 

договорот и најчесто настанува од побарувањата од купувачите. Изложеноста на 

Друштвото на кредитни ризици зависи од индивидуалните карактеристики на секој 

купувач. 

Друштвото има воспоставено политики за продажба на производи и услуги на 

клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го 

ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти. Максималната 

изложеност на Друштвото на ризик од кредитирање е претставена со евидентираниот 

износ на секое финансиско средство во Извештајот за финансиска состојба. 

Друштвото утврдува надоместок за оштетување кој претставува проценка за 
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направени трошоци во однос на побарувањата од купувачи што се однесува на 

одредени загуби поврзани со индивидуално значајни изложувања. Побарувањата од 

странските купувачи се наплатуваат преку акредитиви кои доспеваат од 30 до 120 

дена. Максималната изложеност на Друштвото на креитен ризик е претставена со 

евидентираниот износ на секое финансиско средство во Извештајот за финансиска 

состојба како што е прикажано подолу: 

 

 2016 2015 

   

Класи на финансиски средства - евидентирана вредност(во 

000 МКД):   

Парични средства и еквиваленти 
342,103 201,805 

Побарувања од купувачи  и останати  побарувања 
86,291 60,111 

 
428,394 261,916 

 

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти не е од материјално значајна 

вредност затоа што договорните страни се угледни банки со високо ниво на 

надворешно кредитирање. 

Друштвото ја обезбедува својата кредитна изложеност кон клиентите со банкарски 

гаранции, акредитиви, парични депозити, авансно плаќања итн. Според сознанијата, 

големите потрошувачи на Друштвото, до денес, не доживеале значителни финансиски 

потешкотии. Кредитниот квалитет на побарувањата од купувачите на 31 декември 

2016 година се смета за добар. 

Ризик од ликвидност 

Друштвото ги контролира потребите за ликвидност преку внимателно следење на 

планираните плаќања на долговите за долгорочни финансиски обврски како и со 

планирање на паричниот прилив и одлив кој се очекува во секојдневното работење. 

Потребите за ликвидност се набљудуваат во различни временски интервали. 

Побарувањата на нето парични средства се споредуваат со расположливите средства 

за позајмување за да се утврди дали постои недостиг на средства. Оваа анализа 

покажува дали расположливите средства за позајмување се очекува да бидат доволни 
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во предвидениот период. Друштвото чува парични средства кои овозможуваат 

управување со потребите од ликвидност за минимален период од 30 денови. 

Управувањето со долгорочните потреби од ликвидност се врши со помош на средства 

од кредитни линии. 

Со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година, договорната доспеаност на обврските 

на Друштвото (вклучувајќи исплата на камати, доколку е применливо) е прикажана во 

следната табела: 

 

 Тековни Нетековни 

 

1 до 12 

месеци 

1 до 5 

години 

Над 5 

години  

На 31 декември 2016 (000 МКД) (000 МКД) (000 МКД) 

Позајмици со камата 
45,754 182,380 

- 

Обврски кон добавувачи и останати обврски 
63,027  -  

- 

 
108,781 182,380 

- 

 Тековни Нетековни 

 1 до 12 

месеци 

1 до 5 

години 

Над 5 

години  

На 31 декември 2015 (000 МКД) (000 МКД) (000 МКД) 

Позајмици со камата 
143,870 64,369 

- 

Обврски кон добавувачи и останати обврски 
82,211  -  

- 

 
226,081 64,369 

- 

 

Наведените износи го рефлектираат договорниот недисконтиран паричен тек кој може 

да се разликува од евидентираната вредност на обврските на датумот на издавање на 

извештајот. 

Управување со ризик на капитал 

Целите на Друштвото при управување со капиталот се следните:  

- Овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана 

деловна активност со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за 

други заинтересирани лица 

- Да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот 
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на капиталот. 

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на својот капитал, 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 капиталот на Друштвото се состои од обврски,  пари и парични 

еквиваленти и капитал, кој се состои од акционерски капитал, резерви, ревалоризациони 

вишоции акумулирана добивка. Раководството ја анализира структурата на капиталот на 

годишна основа како однос на нето обврските по кредит и во однос со вкупниот капитал. 

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи: 

   2016 2015 

   

(000 

МКД) (000 МКД) 

     

Позајмици со камата   
228,134 208,239 

Парични средства и еквиваленти   
(342,103) (201,805) 

Нето обврски   
(113,969) 6,434 

     

Акционерски капитал   
1,184,315      1,109,150 

Показател на задолженост   - 0,01 

 

3.6 Проценка на објективната вредност 

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде 

заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. На 31 

декември 2016 и 2015 година не е презентиран финансиски инструмент по објективна 

вредност.  

3.6.1         Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна 

вредност 

Следната табела ја прикажува евидентираната вредност и објективната вредност на 

оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот на финансиската состојба не 
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се евидентирани според објективната вредност: 

 Евидентирана вредност Објективна вредност 

 2016 2015 2016 2015 

 (000 МКД) (000 МКД) (000 МКД) (000 МКД) 

Средства       

Побарувања од купувачи, 

нето 
86,291 60,111 86,291 60,111 

Парични средства и 

еквиваленти 342,103 201,805 342,103 201,805 

Вкупно средства 
428,394 261,916 428,394 261,916 

 
    

Обврски 
    

Позајмици 228,134 208,239 228,134 208,239 

Обврски кон добавувачи и 

останати обврски (без 

обврски за данок) 
63,027 82,211 63,027 82,211 

Вкупно обврски 
291,161 290,450 291,161 290,450 

 

Кредити и побарувања 

Кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност намалена за 

резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност е еднаква со нивната 

евидентирана вредност поради краткорочното доспевање. 

Обврски кон добавувачи и обврски од позајмици 

Објективната вредност на обврските кон добавувачи и останатите обврски е 

приближна на евидентираната вредност поради нивното краткорочно доспевање. 

Објективната вредност на позајмиците со варијабилна каматна стапка е приближна на 

евидентираната вредност поради прилагодувањата на каматните стапки за 

специфични финансиски обврски кон пазарните каматни стапки за слични 

инструменти.  

Значајни сметководствени проценки 

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2  

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 други 

извори. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства 
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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 на нефинансиски средства 

Загуба од оштетување се признава во износ за кој евидентираниот износ на средството 

или единицата која генерира парични средства ја надминува својата надоместлива 

вредност. При утврдување на надоместливата вредност, Раководството ги евалуира 

очекуваните цени и паричните текови од секоја единица што генерира парични 

средства и утврдува соодветна каматна стапка при пресметување на сегашната 

вредност на тие парични текови. 

Оштетување на финансиски средства 

Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања 

Друштвото пресметува оштетување на побарувања од купувачи и останати 

побарувања врз основа на проценети загуби што резултираат од неможноста на 

купувачите да ги извршат бараните плаќања. Проценката се базира на старосната 

структура на побарувањата од купувачи и отпишувањата во минатато, 

кредитоспособноста на купувачите и промените во условите за плаќање на 

купувачите, кога се евалуира адекватноста на загубата поради оштетување за 

спорните побарувања. Ако се влошува финансиската состојба на купувачите, реалното 

отпишување на тековно постоечките побарувања може да биде поголемо од 

очекуваното и може да го надмине нивото на досега признатите загуби поради 

оштетување.  

Корисниот век на средствата кои се амортизираат   

Раководството врши проверка на корисниот век на средствата кои се амортизираат на 

секој датум на известување. Раководството проценило дека корисниот век го 

претставува очекуваното користење на средството. Евидентираните износи се 
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анализирани во Белешка 5 и 6. Сепак, фактичките резултати може да се разликуваат 

поради технолошката застареност. 

Залихи  

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата 

вредност. При утврдување на нето реализационата вредност, се зема најобјективниот 

доказ расположливи при правењето на проценките. 

 

 

 

Земјиште 

и згради 

Машини 

и опрема 

Инвестици

и во тек Вкупно  

На 01 јануари 2015  
    

Набавна или ревалоризациона вредност 
327,655 1,236,439 8,408 1,572,502 

Исправка на вредноста и  оштетување 
(121,886) (725,577)                   -    (847,463) 

Нето евидентирана вредност 
205,769 510,862 8,408 725,039 

 
    

Година што завршува на 31 декември 

2015     

Почетна нето евидентирана вредност 
205,769 510,862 8,408 725,039 

Набавки, нето од трансфери од инв. во тек 
4,302 58,462 (2,177) 60,587 

Отуѓувања, нето 
(78) (1,182) - (1,260) 

(Депрецијација) за годината 
(14,873) (128,006)  -  (142,879) 

Крајна нето евидентирана вредност 
195,120 440,136 6,231 641,487 

 
    

На 31 декември 2015 / 01 јануари 2016     

Набавна или ревалоризациона вредност 
331,787 1,307,919 6,231 1,645,937 

Исправка на вредноста и  оштетување 
(136,667) (867,783)                   -    

(1,004,450

) 

Нето евидентирана вредност 
195,120 440,136 6,231 641,487 

 
    

Година што завршува на 31 

декември2016     
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Почетна нето евидентирана вредност 
195,120 440,136 6,231 641,487 

Набавки, нето од трансфери од инв. во тек 
4,248 52,887 588 57,723 

Отуѓувања, нето 
(761) (4,972) - (5,733) 

(Депрецијација) за годината 
(15,037) (126,457)  -  (141,494) 

Крајна нето евидентирана вредност 
183,570 361,594 6,819 551,983 

 
    

На 31 декември 2016     

Набавна или ревалоризациона вредност 
334,783 1,280,849 6,819 1,622,451 

Исправка на вредноста и  оштетување 
(151,213) (919,255)              -    

(1,070,468

) 

Нето евидентирана вредност 
183,570 361,594 6,819 551,983 

Отуѓувања 

Во текот на 2016 година, Друштвото расходува опрема, транспортни средства и 

фундаменти за машини чија нето сегашна вредност изнесува 5,733 илјади 

денари(2015: 109 илјади денари). 

Во текот на 2015 година, Друштвото продаде опрема од 988 илјади денари, чија нето 

всегашна вредност изнесува 1,151 илјада денари (набавна вредностод 1,454 илјади 

денари и акумулирана амортизација во износ од 303 илјади денари). Оставарена е 

загуба од овие трансакции во износ од 163 илјади денари, која е вклучена во 

административни и продажни трошоци. 

Инвестиции во тек 

На 31 декември 2016година, инвестициите во тек во износ од 6,819 илјади 

денари(2015: 6,231 илјади денари) се однесуваат на поголеми поправки на опремата. 

Залог врз недвижностите, постројките и опремата 

Со состојба на ден 31 декември 2016, Друштвото има дадено заложни права - 

хипотеки врз дел од своите недвижности . На датумот на известување, нивната 

проценета вредност изнесува550,420 илјади денари. 

Моторни возила под финансиски наем 

Набавната и исправката на вредноста на моторните возила набавени по пат на 

финансиски наем со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година се следните: 
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  2016 2015 

    

Набавна вредност  3,183 3,183 

Акумулирана амортизација  (2,660) (2,043) 

Нето евидентирана вредност  523 1,140 

 

Нематеријални средства 

 

 
Софтвер 

Трговски 

знаци 

Средства 

за истраж. 

и развој 

Немат. 

 сред. во 

подготовк

а Вкупно  

На 01 јануари 2015      

Набав.или ревалор.вредност 
9,122 7,110 155,478 - 171,710 

Исправка на вредноста 
(3,510) (3,693) (25,979) -  (33,182) 

Нето евидентирана вредност 
5,612 3,417 129,499 - 138,528 

      

Година што завршува на 31 

декември 2015      

Почетна нето евидент.вредност 
5,612 3,417 129,499 - 138,528 

Набавки, нето од пренос од 

инвест.во тек 
286 1,339 292 63 1,980 

(Амортизација) за годината 
(1,834) (1,031) (15,821) - (18,686) 

Крајна нето евидентирана 

вредност 
4,064 3,725 113,970 63 121,822 

      

На 31 декември 2015 / 1 

јануари 2016      

Набав.или ревалор.вредност 
9,408 8,449 155,770 63 173,690 

Исправка на вредноста 
(5,344) (4,724) (41,800) - (51,868) 

Нето евидентирана вредност 
4,064 3,725 113,970 63 121,822 

      

Година што завршува на 31 

декември 2016      

Почетна нето евидент.вредност 
4,064 3,725 113,970 63 121,822 

Набавки, нето од преноси од 

инвестиции во тек 
472 1,709 3,984 1,230 7,395 

(Амортизација) за годината 
(1,921) (1,356) (15,899) - (19,176) 

Крајна нето евидентирана 

вредност 
2,615 4,078 102,055 1,293 110,041 

      

На 31 декември 2016      
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Набав.или ревалор.вредност 
9,880 10,158 159,754 1,293 181,085 

Исправка на вредноста 
(7,265) (6,080) (57,699) - (71,044) 

Нето евидентирана вредност 
2,615 4,078 102,055 1,293 110,041 

 

Средства за истражување и развој 

Со состојба на 31 декември 2016 година, салдото на средствата за истражување и 

развој во износ од 102,055 илјади денари (2015: 113,970 илјади денари) вклучува 

трошоци за отварање на нови подрачја со преостанат период на амортизација од 5 

години. 

Нематеријални средства во подготовка 

Сосостојба на 31 декември 2016 година, салдото на нематеријалните средства во 

подготовка изнесува 1,293 илјади денари (2015: 63 илјади денари) и се однесува на 

миграцијата кон новата верзија на ЕРП софтверот и новата веб страна на компанијата. 

Алокција на трошокот за депрецијација и амортизација 

Од вкупната амортизација и депрецијација за годината што заврши на 31 декември 

2016 во износ од 160,670 илјади денари (2015: 161,565 илјади денари) обелоденето во 

Белешката 22, износот од 151,635 илјади денари (2015: 152,954 илјади денари) е 

алоциран во цена на чинење на продажбата, додека преостанатите 9,035 илјади денари 

(2015: 8,611 илјади денари) - во административни и продажни трошоци. 

Финансиски инструменти по категории 

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото 

признаени на датумот на Извештајот за финансиска состојба за објавените периоди 

можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин: 

 

  2016 2015 
Средства    
Кредити и побарувања    
Побарувањаодкупувачииостанатипобарувања  86,291 60,111 
Паричнисредстваиеквиваленти  342,103 201,805 
  428,394 261,916 
    
Обврски    
Останатитефинансискиобврскипоамортизир

ананабавнавредност  
  

Позајмицисокамата  228,134 208,239 
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Обврскикондобавувачииостанатиобврски  63,027       82,211 
  291,161 290,450 

 

Залихи 

 2016 2015 

   

Производство во тек 
244,402 264,296 

Готови производи 
80,924 83,769 

Резервни делови 
59,509 42,002 

Суровини 
11,600 13,077 

Трговски стоки 
6,683 6,683 

Останато 
1,613 2,555 

 
404,731 412,382 

 

Во текот на 2016 година, Друштвото призна трошок за растур, расипување и крш во 

износ од 2,532 илјади денари (2015: 2,176илјади денари) и кусоци во износ од 3,441 

илјади денари (2015:-) вклучен во административни и продажни трошоци.  

Понатаму во текот на 2016 година, Друштвото изврши проценка на нето 

реализационата вредност на залихите врз основа на тоа  што ја намали нивната 

вредност во вкупен износ од 33,562 илјади денари (2015: 23,602 илјади денари), при 

што износот од 15,859 илјади денари (2015: 11,184 илјади денари) е алоциран во цена 

на чинење на продажбата,додека преостанатите 17,703  илјади денари (2015: 12,418 

илјади денари) во административни и продажни трошоци. 

Трошокот на залихите на суровините, материјалите, резервните делови и останататите 

залихи, вклучен во цената на чинење на продажбата за годината што заврши на 31 

декември 2016 изнесува 192,023 илјади денари (2015: 178,215 илјади денари). 

Побарувања од купувачи  и останати побарувања 

   

 2016 2015 

Побарувања од купувачи   

Домашни купувачи 
1,808 1,372 
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Странски купувачи 
87,243 53,525 

Побарувања од поврзани субјекти  
- 8,075 

 
89,051 62,972 

Намалено за: резервирања за оштетување 
(4,168) (4,317) 

 
84,883 58,655 

Останати побарувања   

Аванси на добавувачи 
9,454 6,653 

Однапред платен ДДВ 
8,494 5,965 

Одложени трошоци 
771 2,265 

Останати тековни побарувања 
1,408 1,456 

 20,127 16,339 

Намалено за: резервирања за оштетување - - 

 
20,127 16,339 

Побарувања од купувачи и останати побарувања 
105,010 74,994 

 

Со состојба на 31 декември 2016 година кредитниот квалитет на портфолиото на 

побарувањата од купувачите и авансите кон добавувачите на Друштвото е следното: 

 

 

Недоспеани 

и 

неоштетени 

Доспеани 

но 

неоштетени Оштетени Вкупно  

 
    

Набавна вредност 
84,085 10,252 4,168 98,505 

Намалено за резервирање поради 

оштетување 
 -   -  (4,168) (4,168) 

 
84,085 10,252 - 94,337 

 

 

Со состојба на 31 декември 2015 година кредитниот квалитет на портфолиото на 

побарувањата од купувачите и авансите кон добавувачите на Друштвото е следното: 

 

 

Недоспеан

и и 

неоштетен

и 

Доспеани 

но 

неоштетен

и 

Оштетен

и Вкупно  

     

Набавна вредност 
58,266 7,042 4,317 69,625 
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Намалено за резервирање поради 

оштетување 
 -   -   (4,317)   (4,317) 

 
58,266 7,042 - 65,308 

 

Анализата на старосната структура на доспеани но не оштетени побарувања од 

купувачите и аванси на добавувачи сосостојба на 31 декември 2016година е следната: 

 

 Домашни Странски Аванси Вкупно 

До 1 година 648 150 9,453 10,251 

Над 1 година - - 1 1 

 648 150 9,454 10,252 

Анализата на старосната структура на доспеани но неоштетени побарувања од 

купувачите и аванси на добавувачи со состојба на 31 декември 2015година е следната: 

 

 

 Домашни Странски Аванси Вкупно 

До 1 година - 389 6,650 7,039 

Над 1 година - - 3 3 

 - 389 6,653 7,042 

 

 

Промените во сметката на резервирање поради оштетување на побарувањата од 

купувачите за годините коишто завршуваат на 31 декември 2016 и 2015 се следните: 

 

 

 2016 2015 

   

На 1 јануари 
4,317 4,486 

Тековен расход од  оштетени  побарувања   
76 189 

Отпис на оштетени претходно резерирани побарувања 
(219) (256) 

Приход од наплата на претходно резервирани поб.  

 
(1) (108) 

Курсни разлики 
(5) 6 



Интерна ревизија на трошоците на деловните субјекти во Р.Македонија 

96 
 

На 31 декември 
4,168 4,317 

 

Сосостојба на 31 декември 2016 година, врз основа на проценка Друштвото изврши 

отпис на ненаплатливи побарувања од купувачи на товар на тековните расходи, во 

износ од 17 илјадиденари (2015: 16 илјади денари). 

10 Парични средства и еквиваленти 

   

 2016 2015 

   

Денарски и девизни сметки во банки 
342,000 201,711 

Готовина во благајна 
103 94 

 
342,103 201,805 

 

11 Капитал  

Акционерскикапитал 

  
 

Број  на 

акции 

Номин.вр

ед. Премија Вкупно 

  
 

 

(000 

МКД) 

(000 

МКД) 

(000 

МКД) 

Одобрени, издадени и во целост платени 

обични акции со номинална вредност од 1 

Евро по акција     

На 01 јануари / 31 декември  2015 
 

4,686,85

8 287,372 253,778 541,150 

Усогласување на евидентираната 

номинална вредност со 

регистрираниот капитал 

 

 (1,611) 1,611 - 

На 31 декември 2016   285,761 255,389 541,150 

 

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на 31 декември 2016 и 2015 

година, е како што следи: 

    
Број 

на акции 

Износ 

во евра % 

    

Stone Works Holdings Cooperatief U.A. 

Netherlands 4,143,357 4,143,357 88.40 

Piraeus Bank S.A.
11

    468,700 468,700 10.00 

Останати –неконтролно учество   74,801 74,801 1.60 

    4,686,858 4,686,858 100.0

                                                           
11

Vo svojstvo na izdava~ot na sertifikatiELPIS 
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0 

 

Резерви 

 

Законски резерви Ревалориза

ц-иони 

резерви 

Вкупно 

    

На 01 јануари 2016 35,756 88,287 124,043 

Трансфер на ревал. вишок од продадени и 

расходувани материјални средства - (4,551) (4,551) 

31 декември 2016 35,756 83,736 119,492 

 

На 01 јануари 2015  35,756 88,287 124,043 

31 декември 2015 35,756 88,287 124,043 

 

Имателите на обичните акции имаат право на глас во Собранието на Друштвото, 

право на исплата на дел од добивката и право на исплата на дел од остатокот од 

ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото. Согласно акционерската 

книга на Друштвото, на 31 декември 2016 и 2015 година, кај 4,143,357 обични акции 

односно 88.4% од вкупниот акционерски капитал на Друштвото има ограничувања 

поврзани со тргување на истите. 

Ревалоризациони резерви 

Ревалоризационите резерви, кои со состојба на 31 декември 2016 изнесуваат 83,736 

илјади денари (31Декември 2015:88,287 илјади денари) иницијално се создадени во 

текот на 2002 година, врз основа на извршена независна проценка на недвижностите, 

постројките и опремата на Друштвото. Последователните промени (распоредувања во 

нераспределена добивка)  се однесуваат на делот на ревалоризационите вишоци 

вклучени во продадените недвижности, постројки и опрема. 

Законски резерви  

Законските резерви, кои сосостојба на 31 декември 2016 и 2015година изнесуваат 

35,756 илјади денари, се создадени во текот на годините преку распределба на нето 

добивката по оданочување. Во согласност со законската регулатива, Друштвото има 

обврска секоја година да издвојува 5% од својата годишна нето добивка по 

оданочување, се додека нивото на тие резерви не достигне 10% од регистрираниот 

капитал.  

Со одлука на Собранието на Друштвото, резервите може да се распределат за 
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дивиденди на акционерите и/или за откуп на сопствени акции. 

Дивиденди 

На 13 Април 2016 година согласно Одлука на редовно годишно собрание на 

акционери, дел од акумулираната добивка остварена до 31 Декември 2014година, во 

износ од 138,356 илјади денари (2015: 288,242 илјади денари) е распределена за 

исплата на бруто дивиденди. 

Во текот на 2016година, Друштвото исплати дивиденди на своите акционери во бруто 

износ од138,334 илјади денари (2015: 244,963денари), од кои 1,601 илјади денари се 

однесуваат на данок на исплатената дивиденда (31 Декември 2015: 2,835 илјади 

денари). 

 

12 Позајмици 

 

 2016 2015 

Долгорочни каматоносни позајмици од  банки    

Комерцијална Банка ад, Скопје (5,418,514 Еур; кам.стапка 

6м.либор.+3,8%) 
227,435 89,944 

Комерцијална Банка ад, Скопје (4,700,000 Еур; кам. стапка 

6м.Еурибор. +3,8%) 
- 80,415 

Комерцијална Банка ад , Скопје (123,280,000 Ден; кам. 

стапка 5.5% год) 
- 36,259 

Обврски за финансиски наем 
137 694 

 
227,572 207,312 

Намалено за тековна доспеаност на долгорочни 

позајмици  
(45,192) (142,943) 

Вкупно долгорочни позајмици 
182,380 64,369 

Краткорочни каматоносни позајмици од банки   

Комерцијална Банка ад, Скопје, останати краткорочни 

обврски 
5 81 

Обврски за финансиски наем 
557 846 

 
562 927 

Зголемено за тековна доспеаност на долгорочните 

позајмици 
45,192 142,943 

Вкупно краткорочни позајмици 
45,754 143,870 

 

Позајмиците од домашни финансиски институции се обезбедени со хипотека на дел 
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од имотот на Друштвото. 

Планот за отплата на долгорочните позајмици е како што следи: 

 2016 2015 

   

Во рок од 12 месеци 
45,192 142,943 

Во рок од 1 - 2 години 
53,394 57,061 

Во рок од 2 - 5 години 
128,849 6,614 

 
227,435 206,618 

 

Долгорочни обврски за финансиски наем се однесуваат на наем на возила. Планот за 

отплата на обврските за финансиски наем е како што следи: 

 

 

 2016 2015 

   

Сегашна вредност на плаќањето: 
  

Во рок од 1 година 
557 846 

Во рок од 1-5 години 
137 694 

Во рок над 5 години 
- - 

 
694 1,540 

 

13 Обврски кон добавувачи и останати обврски 
 2016 2015 

Обврски кон добавувачи   

Домашни добавувачи 
41,340 54,436 

Странски добавувачи  
3,170 6,674 

Обврски кон поврзани  субјекти (види Белешка 23) 
- 4,161 

 
44,510 

                    

65,271 

   

Останати тековни обврски   

Аванси одкупувачи 
29,737 10,078 

Обврски кон вработените и раководството 
17,841 16,251 

 Пресметани одложени трошоци 
2,536 - 
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Обврски по камати 
463 474 

Обврски по дивиденди (нето од поврзани даноци) 
118 96 

Останато 
95 119 

 
50,790 27,018 

Вкупно обврски кон добавувачи и останати обврски 
95,300 92,289 

14 Обврски кон државни институции 

 2016 2015 

   

Надомест за концесија и други давачки 6,561 4,758 

Данок по задршка 
496 725 

Обврски за персонален данок 
250 419 

 
7,307 5,902 

15 Приходи од продажба 
 2016 2015 

   

Домашен Пазар 
50,249 56,512 

Странски пазари: 
  

-Грција 
522,645 572,442 

-Кина 
185,882 183,588 

-земји на Балкан 
26,882 21,659 

-Кипар 
- 7,536 

-Останати пазари 
239,180 162,972 

 
974,589 948,197 

Вкупно приходи од продажба 
1,024,838 1,004,709 

 

16                Цена на чинење на продажбата 

 2016 2015 

   

Залиха на готови производи и недовршено п/во на 1 

јануари 
348,065 291,247 

Зголемено за: Вкупно производство за годината  завршена 

на 31 декември 
553,112 524,818 

Зголемено за: Приходи од исправка на вредноста на  

претходно отпишани  залихи 
11,562 5,416 
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Намалено за: Исправка на вредноста на залихите  
(15,859) (11,184) 

Намалено за: Приход од корекција на исправка на 

вредноста на продадените залихи 
(11,562) (5,416) 

Намалено за: Залиха на гот.произв.и недовршено п/во на 31 

декември 
(325,326) (348,065) 

 
559,992 456,816 

17 Административни и продажни трошоци  

 

За годината завршена на 

31 декември  2016 

За годината завршена на 

 31 декември  2015 

 

Администра

тивни Продажни 

Административ

ни 

Продажн

и 

     

Професионални  консултантски 

услуги 57,261 - 50,533 - 

Трошоци на вработени 38,230 7,845 49,884 14,447 

Амортизација и депрецијација 6,815 2,220 6,360 2,251 

Даноци и останати надоместоци 6,069 988 4,562 1,043 

Маркетинг и промоции 5,774 15,660 5,190 16,344 

Услуги 5,622 10,030 5,372 8,773 

Материјали, резервни делови и 

енергија 2,273 374 2,136 279 

Трошоци за оперативен наем 1,425 409 2,510 759 

Расход од обезвреднување на 

залихите - 17,703 - 12,418 

Нето евидентирана вредност на 

отпишана опрема  - 5,733 - 109 

Кусоци - 3,441 - - 

Растур, расипување и крш   - 2,532 - 2,176 

Расход од оштетување и отпис на  

побарувања од купувачи - 88 - 205 

Загуба од продажбана опрема - - - 163 

Останати трошоци и провизии 15,322 4,689 5,194 6,579 

 138,791 71,712 131,741 65,546 

 

18               Трошоци на вработени 

 2016 2015 

   

Нето плати 
128,516 134,341 

Персонален данок и задолжителни придонеси  
60,538 61,093 

Останати надоместоци и трошоци 
17,202 14,607 

 
206,256 210,041 

 

Од вкупните трошоци на вработените за годината која завршува на 31 декември 2016 

во износ од 206,256 илјади денари (2015: 210,041 илјади денари), износот од 
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160,181илјади денари е алоциран во цена на чинење на продажбата (2015: 145,730 

илјади денари), додека преостанатите 46,075илјади денари(2015: 64,311 илјади 

денари) во административни и продажни трошоци. 

19 Останати деловни приходи 

 2016 2015 

   

Приход од префактурирање на транспортни трошоци и др. 

Услуги 
22,428 21,713 

-минус: Трошоци поврзани со погоре наведените услуги 
(21,206) (20,600) 

Отпис на обврски 
297 87 

Продадени материјали 
278 373 

Приход од наемнини 
6 259 

Приход од наплата на претходно резервирани побарувања 
1 108 

Приходи од отпис на дивиденди 
- 43 

Останати приходи 
451 909 

 
2,255 2,892 

 

20 Финансиски приходи и расходи 
   

 2016 2015 

Финансиски приходи   

Приходи по камати 
273 383 

Позитивни курсни разлики 
3,340 7,678 

 
3,613 8,061 

Финансиски расходи   

Трошоци по камати 
(7,513) (11,773) 

Банкарски провизии 
(5,842) (3,740) 

Негативни курсни разлики  
(3,765) (8,088) 

 
(17,120) (23,601) 

Финансиски (расходи), нето 
(13,507) (15,540) 

 

21 Данок на добивка 

Усогласувањето на данокот од добивка со добивката според Извештајот за 

сеопфатната добивка за 2016 и 2015 е како што следи: 
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 2016 2015 

   

На 01 Јануари - (10,754) 

Добивка пред оданочување 243,091 337,958 

Неодбитни трошоци за даночни цели 52,627 42,273 

Приходи кои не подлежат на данок (20) (108) 

На 31 декември даночен кредит за расходите  со одложено 

признавање 295,698 369,368 

Данок по стапка од 10% 29,570 36,937 

Намалување - (27) 

Даночен расход 29,570 36,910 

Ефктивна даночна стапка 12.16% 10.92% 

 

 

22 Трошоци според нивната природа 

 2016 2015 

   

Трошоци на вработени 206,944 211,312 

Амортизација и депрецијација 160,670 161,565 

Потрошени материјали, резервни делови и ситен инвентар 108,451 95,821 

Енергија и вода 80,801 83,585 

Професионални консултантски услуги 57,261 50,533 

Услуги 43,001 37,771 

Расход од обезвреднување на залихи* 22,000 18,186 

Маркетинг и промоции 21,434 21,534 

Останати трошоци и провизии 20,012 11,776 

Даноци и останати надоместоци 10,510 8,994 

Нето евидентирана вредност на отпишана опрема  5,733 272 

Кусоци  3,441 - 

Растур, расипување и крш  2,532 2,176 

Трошоци за оперативен наем 1,834 4,002 

Репрезентација 1,388 1,025 

Осигурување 986 1,400 

Транспортни трошоци 670 764 
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Расход од оштетување и отпис на побарувања 88 205 

 747,756 710,921 

Промена на вредноста на залихите на готов производ и 

недовршено производство  22,739 (56,818) 

 770,495 654,103 

 

*Расходот од обезвреднување на залихи во износ од 22,000 илјади денари (2015: 

18,186 илјади денари) е прикажан во нето износ од признаени расходи33,562 илјади 

денари (2015: 23,602 илјади денари) и приходи од исправка на вредноста на  

претходно отпишани  залихи во износ од 11,562 илјади денари (2015: 5,416 илјади 

денари). 

23Трансакции со поврзани субјекти 

Табелата во продолжение го прикажува обемот и салдата од трансакциите со 

поврзаните субјекти со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2016 

и 2015: 

31 декември 2016 

Парични 

средства 

Побарувањ

а Обврски Приходи Расходи 

      

Stone Works Holding Cooperatief U.A 

Netherlands 

 

-   -  -  -  25,138 

Castleblock Limited Nicosia Cyprus 
 -  -   -  - - 

NBGI Private Equity London 
 -  - - 10,630 3,052 

Надоместоци за раководството 
 -   -  -  -  23,397 

 
- - - 10,630 51,587 

 

Парични 

средства 

Побарувањ

а Обврски Приходи Расходи 

31 декември 2015      

      

Stone Works Holding Cooperatief 

U.A Netherlands 
 -   -  -  -  24,666 

Castleblock Limited Nicosia Cyprus 
 -  -   -  7,550 89 

NBGI Private Equity London 
 -  8,075 4,161 8,075 4,171 

Стопанска Банка АД Скопје 
410  -   -   -   -  

Надоместоци за раководството 
 -   -   -   -  29,076 



Интерна ревизија на трошоците на деловните субјекти во Р.Македонија 

105 
 

 
410 8,075 4,161 15,625 58,002 

 

24 Заработувачка по акција  

Основната, воедно и разводнетата заработувачка по акција е пресметана по пат на 

делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот 

просечен број на обични акции во оптек во текот на годината. 

 2016 2015 

   

Добивка расположлива на акционерите на Друштвото 213,512 301,048 

Просечен пондериран број на обични акции (Бел 11) 4,686,858 4,686,858 

Основна и разводнета заработувачка по акција (МКД 

по акција) 45.60 64.20 

 

25 Неизвесни обврски 

Хипотеки 

Обезбедените хипотеки се следните: 

 
2016 2015 

   

Недвижности, постројки и опрема 
164,183 158,207 

Машини и опрема 
386,237 390,695 

 
550,420 548,902 

 

Гаранции 

Обезбедените гаранции се следните: 

 
2016 2015 

   

Издадени од Комерцијална Банка АД Скопје 9,000 18,218 

 9,000 18,218 

 

Корисници на гаранциите се добавувачи на Друштвото. Гаранциите служат како 

сигурност дека Друштвото ќе ги плаќа навремено обврските кон добавувачите. 

Судски спорови 
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Сосостојба на 31 декември 2016 година, проценетата денарска противвредност на 

судските постапки покренати против Друштвото изнесува вкупно 2,626 илјади денари 

(2015: 3,876 илјадиденари). Овие обврски се нематеријално значајни, бидејќи 

професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на 

значителни загуби. 

Даночни инспекции 

Заклучно со 31 декември 2016 година извршени се следните даночни инспекции од 

страна на даночните органи: 

- За  ДДВ до 30 јуни 2009; 

- За персонален данок на доход за периодот од 1 јануари 2007 до 31 декември 

2008; 

- За данок на добивка за периодот од 1 јануари 2007 до 31 декември 2012; 

- За даноци на концесии до 31 декември 2011; 

- За данок по задршка до 31 март 2012. 

За неревидираниот даночен период, постои ризик од утврдување на дополнителни 

даноци и евентуални санкции доколку биде извршена таква даночна инспекција. 

Друштвото врши редовна проценка на потенцијалните обврски кои се очекува да 

произлезат од даночните инспекци и од изминатите години.   

26 Преземени обврски  

Плаќања за оперативен наем  

Сосостојба на 31 декември 2016и 2015 година, плаќањата за оперативен наем се 

однесуваат на наем на возила. Распоредот заплаќање на оперативниот наеме како што 

следи: 

 
  

 
2016 2015 

Плаќања за оперативен наем   

Сегашна вредност на плаќањето:   

Во рок од 1 година 1,824 1,827 

Во рок од 1-5 години 977 2,806 

 2,801 4,633 

 

Во текот на 2016година,  Друштвото призна трошоци за наеми во износ од 1,834 
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илјадиденари (2015: 4,002 илјадиденари) . 

27 Договори за концесија  

Во текот на 2000 и 2001 година, Друштвото и Министерството за Економија на 

Република Македонија потпишаа неколку договори за концесија за целите на 

истражување и експлоатација на локални наоѓалишта на ресурси за мермер. Согласно 

иницијалните одредби, Друштвото има добиено концесија за горенаведените 

активности за период од 30 години. 

Во продолжение се дадени основните одредби од договорите за концесија согласно со 

кои Друштвото ги има следните обврски: 

Годишен надоместок за користење на локацијата за која е издадена концесијата во 

износ од 353 илјадиденари, и 

Надоместок за концесија на продадени количини на комерцијален мермер врз 

основа на Методологијата утврдена од Министерството за Економија на РМ за: 

 блокови 5% од вредноста на материјалот утврден во износ од 18 

илјадиденарипо метар кубен; 

 томболони 5% од вредноста на материјалот утврден на 9 илјадиденарипо 

метар кубен; 

 материјал различен од блокови и томболони, кршен или мелен 20денари 

потон. 

28 Известување по оперативни сегменти  

На 31 декември 2016 и 2015 година, Друштвото е организирано во следниве деловни 

сегменти: 

рудник; 

фабрика. 

Резултатите од работењето по сегменти за годините што завршуваат на 31 декември 

2016 и 2015 се како што следат: 

 

 Рудник Фабрика Вкупно 

Година што завршува на 31 декември  

2016    
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Продажба 
886,597 138,241 1,024,838 

Добивка/ (загуба)од редовно работење 
258,877 (2,279) 256,598 

Финансиски резултат, нето   
(13,507) 

 Добивка пред оданочување   
243,091 

Данок од добивка   
(29,570) 

Добивка  за годината   
213,521 

Останата сеопфатна добивка   

                              

- 

Вкупна сеопфатна добивказа годината   213,521 

    

Година што завршува на 31 

декември2015    

Продажба 
886,824 117,885 1,004,709 

Добивка/ (загуба)од редовно работење 
358,809 (5,311) 353,498 

Финансиски резултат, нето   
(15,540) 

Добивка  пред оданочување   
337,958 

Данок од добивка   
(36,910) 

Добивка  за годината   
301,048 

Останата сеопфатна добивка   

                              

- 

Вкупна сеопфатна добивка за годината   301,048 

 

 

Сегментните средства и обврски на 31 декември 2016 и 2015 година се како што 

следи: 

 Рудник Фабрика Вкупно 

31 декември 2016    

Вкупно средства 
1,154,323 363,809 1,518132 

Обврски 
294,312 39,505 333,817 
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Инвестиции 
61,404 3,714 65,118 

    

 Рудник Фабрика Вкупно 

31 декември 2015    

Вкупно средства 1,037,893 414,597 1,452,490 

Обврски 
 313,789 29,551 343,340 

Инвестиции 
56,645 5,922 62,567 

 

Заклучок 

        Секој деловен субјект во своето работење се стреми кон остварување на 

позитивен финансиски резултат, односно максимизирање на остварениот профит, и 

минимизирање на настанатите трошоци од работењето на истиот. За таа цел 

деловниот субјект се стреми да оствари поголемо производство со што е можно 

пониски трошоци. Максимизирањето на профитот се остварува со зголемување на 

приходите од реализација, но исто така и со преземање на мерки за намалување на 

трошоците кои се поврзани со самиот производ. Според ова за успешно водење на 

деловната политика на субјектот потребна е соодветна категоризација на трошоците и 

нивна контрола и правилно управување со истите. 

        Интерната ревизија на трошоците со постојаното следење и изучување на 

трошоците и нивните особини, му овозможува на деловните субјекти управување со 

трошковната проблематика.  Поради својата карактеристичност и комплексност 

трошоците како посебна категорија потребно е да се анализираат и информациите од 

оваа анализа да се достават до соодветните корисници како што се акционерите, 

менаџерскиот тим, потенцијалните клиенти, вработените и сл. Само добро спроведена, 

ефикасна и независна ревизија врз работењето на деловниот субјект може да резултира со 

максимален позитивен ефект врз финансискиот резултат. 

        Карактеристично за интерната ревизија на трошоците е тоа што таа е сеопфатна, 

односно ги опфаќа сите трошоци кои настануваат во деловниот субјект. Исто така истата 

дава точни податоци за тоа, дали деловниот субјект соодветно ги третира трошоците кои 

настануваат и дали истите се распоредени на соодветните места. 

       Ревизијата на трошоците овозможува правилно планирање и контрола на севкупното 

работење на деловниот субјект. Ова произлегува, од комплексноста и разновидоноста на 

трошоците во еден деловен субјект. Како што предходно наведовме, постојат голем број 
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на трошоци кои се различно класифицирани во еден деловен субјект и поради тоа имаат 

различен третман и различно влијание врз крајниот резултат. Одтаму произлегува и 

планирањето на севкуното работење на деловниот субјект. 

       Покрај тоа, со контрола и мерење на трошоците се овозможува и утврдување на 

цената на чинење на производот и услугата. Односно, преку правилно третирање на 

трошоците, истите се делат на трошоците кои директно се поврзани со производството и 

такви кои не се, па според тоа истите различно го оптеретуваат производот и услугата, 

односно влијаат врз уврдување на неговата цена на чинење, а со тоа и врз ценовната 

политика на деловниот субјект. 

      Интерната ревизија на трошоците на деловните субјекти во Република Македонија 

придонесува за подобрување на ефикасноста и ефективноста во деловните субјекти, преку 

унапредување и потврдување на точноста и сигурноста на сметководствените и 

оперативните податоци кои се основа за донесување на деловни одлуки. Притоа, за да 

може интерната ревизија на трошоците да биде извршена потребна е добра организациона 

поставеност, која ќе овозможи објективно собирање на податоци и оценка на добиените 

податоци, се со цел да се потврди правилното работење на самиот деловен субјект и да се 

дистрибуираат добиените податоци до крајните корисници. 

     На крајот на овој магистерски труд можеме да заклучиме дека интерната ревизија на 

трошоците, како дел од интерната ревизија на финансиското работење е од особена 

важност за еден деловен субјект. Таа им помага на деловните субјекти во донесување на 

правилни деловни одлуки, затоа што истата овозможува информации од кои понатаму се 

донесуваат клучни деловни одлуки, се со цел зголемување на ефектите од работењето на 

деловниот субјект. За да може сето ова да се исполни потребни се квалитетни и 

компетенти ревизори, кои што на објективен начин ќе ја извршат својата работа, притоа 

придржувајќи се кон поставените норми, правила и стандарди. 
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