ПРИЛОГ 3

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
• Назив на друштвото, форма на трговско друштво, број на регистарска влошка во Трговскиот
регистар;
• Седиште;
• Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување;
• Позначајни дејности кои ги извршува;
• Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество);
• Број на вработени према степен на образование;
• Сопственичка структура;
• Други релевантни информации за друштвото.
2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
• Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка);
• Информација дали годишна сметка е поединечна или консолидирана;
• Валута на презентација.
3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ
• Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни
периода во годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните
средства, побарувањата и обврските и друго).
4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ
• Применети методи на значајни проценки кои се применети (за нематеријални и материјални
средства, приходи, расходи и друго).
5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ
• Опис на промената или корекцијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулатива е
настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти
од извршената промена или корекција.
6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК
• Опис на ризикот (кредитен ризик, пазарен ризик, ризик на ликвидност) и користени методи за
мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот.
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7.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
Патенти и
лиценци

Гудвил

Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 20__
(тековна година)
Зголемување
Намалување
Салдо на 31 Декември 20__
(тековна година)
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 20__
(тековна година)
Амортизација
Намалување
Салдо на 31 Декември 20__
(тековна година)
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 20__
(тековна година)
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 20__
(тековна година)
Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 20__
(претходна година)
Зголемување
Намалување
Салдо на 31 Декември 20__
(претходна година)
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 20__
(претходна година)
Амортизација
Намалување
Салдо на 31 Декември 20__
(претходна година)
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 20__
(претходна година)
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 20__
(претходна година)
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Софтвер

Останати
средства

Средства
во
подготовка

Вкупно

8.

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
Земјиште

Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 20__ (тековна година)
Зголемување
Намалување
Салдо на 31 Декември 20__ (тековна година)
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 20__ (тековна година)
Амортизација
Намалување
Салдо на 31 Декември 20__ (тековна година)
Нето сметководствена вредност на
31 Декември 20__ (тековна година)
Нето сметководствена вредност на
1 Јануари 20__ (тековна година)
Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 20__ (претходна година)
Зголемување
Намалување
Салдо на 31 Декември 20__ (претходна
година)
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 20__ (претходна година)
Амортизација
Намалување
Салдо на 31 Декември 20__ (претходна
година)
Нето сметководствена вредност на 31
Декември 20__ (претходна година)
Нето сметководствена вредност на 1
Јануари 20__ (претходна година)
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Градежни
Инвестици
Опрема
ВКУПНО
објекти
и во тек

9.

БИОЛОШКИ СРЕДСТВА
20__

Недовршени
Основно Обртно
земјоделски
стадо
стадо
производи

Состојба на 1 Јануари 20__
(тековна година)
Зголемување како резултат на
набавки
Намалување како резултат на
продажби
Ожнеани земјоделски
производи пренесени во залихи
Промена на вредноста на
биолошките средства
Трошоци на амортизација на
биолошките средства
Состојба на 31 Декември
20__ (тековна година)
Нетековни средства
Тековни средства
Вкупно биолошки средства
20__
Состојба на 1 Јануари 20__
(претходна година)
Зголемување како резултат на
набавки
Намалување како резултат на
продажби
Ожнеани земјоделски
производи пренесени во залихи
Промена на вредноста на
биолошките средства
Трошоци на амортизација на
биолошките средства
Состојба на 31 Декември
20__ (претходна година)
Нетековни средства
Тековни средства
Вкупно биолошки средства
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Повеќегодишни
насади

Средства
во
подготовка

ВКУПНО

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Тековна година

Претходна година

Тековна година

Претходна година

Тековна година

Претходна година

Вложувања во конвертибилни обврзници

Вкупно:
Број на конвертибилни обврзници:
Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувања од купувачи во земјата
Побарувања од купувачи во странство
Застарени, сомнителни и спорни побарувања
Вредносно усогласување на побарувања
Вкупно:

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парични средства на денарски сметки
Парични средства во денарска благајна
Девизна сметка
Девизна благајна
Вкупно:
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13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА
Родови на акции

Во сопственост на

20__ (тековна година)

Состојба
01.01.__

%

зголем. намал. 31.12.__

%

01.01.__

%

зголем. намал. 31.12.__

%

Физички лица
Обични акции

Правни лица
Откупени сопствени
акции

Приоритетни акции ФПИО
Вкупно
20__ (претходна година)
Физички лица
Обични акции

Правни лица
Откупени сопствени
акции

Приоритетни акции ФПИО
Вкупно

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ
Обврски со рок на достасување над 5 години:
Вид на обврска:

Тековна година

Вид на обезбедување:

Обврски спрема поврзани
друштва
Обврски кон добавувачи
Обврски спрема поврзани
друштва по основ на заеми
и кредити
Обврски по основ на кредити
Обврски по основ на заеми
Останати долгорочни обврски:
________________
________________

_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Вкупно:
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Претходна година

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ
Тековна година

Претходна година

Добавувачи во земјата
Добавувачи во странство
Добавувачи за нефактурирани стоки
Вкупно:

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ
Тековна година

Претходна година

Тековна година

Претходна година

Краткорочни обврски по заеми
и кредити спрема поврзани друштва
Краткорочни кредити во земјата
Краткорочни кредити во странство

Вкупно:

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба во земјата
Приходи од продажба во странство
Вкупно:
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18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ
Тековна година

Претходна година

Тековна година

Претходна година

Тековна година

Претходна година

Приходи од наемнини
Приходи од наплатени отпишани побарувања
Приходи од државни поддршки
Вкупно:

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

Транспортни услуги
Трошоци за саеми
Наемнина
Дневници за службени патувања и патни трошоци
Трошоци за членови на органот на управување,
надзорниот одбор и за членовите на останатите
органи
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама
Премии за осигурување
Банкарски услуги и трошоци за платен промет
Трошоци за ревизија
Трошоци за останати интелектуални услуги
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања
Загуби од отуѓување на нетековни средства
Останати расходи
Вкупно останати оперативни расходи

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

Побарувања по основ на купопродажни односи
Обврски по основ на купопродажни односи
Приходи од продажба на готови производи
Приходи од продажба на стоки
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