ВИНАРСКА ВИЗБА
ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ
РЕВИЗОР И ФИНАНИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА 2014 ГОДИНА

Скопје, Март 2015

Finansiski izve{taiи белешки 2014
__________________________________________________________________________

СОДРЖИНА

Страна број
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР.......................................1 - 2
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
БИЛАНС НА СОСТОЈБА...........................................................................3
БИЛАНС НА УСПЕХ...................................................................................4
СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОТ...................................................................5
ПРЕГЛЕД НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ...........................................................6
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ
ИЗВЕШТАИ ЗА 2014 година ............................................................7 - 31

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
ЗА 2014 ГОДИНА, НА ВИНАРСКА ВИЗБА ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА

_________________________________________________________________________________
ВИНАРСКА ВИЗБА ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА

Ул.”Железничка“ бр. 30, 1000 Скопје,
Жиро сметка: 270 00000 1047293, HALKBANK Скопје
Даночен број : MK 4030005574146 тел/факс: 02/3215-327;3215-328

e-mail: ecrdoo@t-home.mk, www.evropskicentarzarevizija.com.mk

Извештај на независниот ревизор
ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО
НА ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА

„Булевар на виното“ бр. 1
Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на компанијата
ВИНАРСКА ВИЗБА ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА, коишто го вклучуваат билансот
на состојба заклучно со 31 декември 2014 година, и билансот на успех, извештајот за
промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува
тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки
информации.
Одговорност на раководството за финансиските извештаи
Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие
финансиски извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во
Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето
и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од
материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или
грешка.
Одговорност на ревизорот
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на
нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните
стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да
ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали
финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.
Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за
износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат
од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од
материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е
резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја
разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното
презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски
постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на
мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така
вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на
разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството,
како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.
Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и
соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.
(продолжува)
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Мислење
Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите
материјални аспекти на финансиската состојба на компанијата ВИНАРСКА ВИЗБА
ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА заклучно со 31 декември 2014 година, како и на
нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто
завршува тогаш во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во
Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања
Менаџментот на Друштвото е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот
извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, ..., 138/2014). Наша
одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.158/2010 и 138/2014) е да известиме дали годишниот извештај за
работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината
која завршува на 31 декември 2014 година. Нашата работа во однос на годишниот
извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и во согласност со
член 34 ст.1 точка д) од Законот за ревизија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.158/2010 и 138/2014) е ограничена на известување дали
историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за
работата се конзистентни со годишната сметка и финансиските извештаи.
Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со
годишната сметка и како и со поединечните финансиски извештаи на компанијата
ВИНАРСКА ВИЗБА ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА за годината која завршува на
31 декември 2014 година.
Skopje, 09.03.2015 година
Ovlasten revizoр

Dru{tvoto za revizija Европски центар
за ревизија ДОО
Upravitel
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БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На ден 31 декември 2014 година
Ред.
Бр
1

ПОЗИЦИЈА

Број на
белешка

2

3

Во денари

Во денари

Тековна 2014 година

Претходна 2013 година

4

5

123.253.718

112.712.600

120.585.918

110.044.801

75.508.437

77.617.746

4.489.107

4.489.107

2

АКТИВА
А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

3

Недвижности

4

Земјиште

5

Градежни објекти

71.019.330

73.128.639

6

Постројки и опрема

7

Биолошки средства

28.051.225
1.590.951

29.945.006
1.646.824

8

Материјални средства во подготовка

15.435.305

835.225

9

II. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

2.667.800

2.667.799

10

Вложувања во подружници

2.667.800

2.667.799

11
12

Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
I. ЗАЛИХИ
Залихи на суровини и материјали

41.263.633
26.367.990
3.833.145

43.714.514
27.773.052
4.641.544

Залихи на резервни делови, ситен инвентар,
амбалажа и автогуми

1.814.528

1.761.225

Залихи на недовршени производи и полупроизводи

8.869.517
10.444.614

9.271.263
12.019.493

1.406.186

79.527

14.238.450
4.031.502

14.951.290
313.846

9.487.963

14.442.462

1

13
14
15
16

Залихи на готови производи

17
18

Залихи на трговски стоки

19

II. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА
Побарувања од поврзани друштва

20

Побарувања од купувачи

21

Побарувања за дадени аванси на добавувачи

520.606

0
167.442

23

Побарувања од државата по основ на даноци,
продонеси, царина, акцизи и останати давачки
Побарувања од вработените

117.927

22

80.452

0

24

Останати краткорочни побарувања

0

27.540

657.193

990.172

25

III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ
ЕКВИВАЛЕНТИ
Парични средства

657.193

990.172

26

VV Popova Kula AD, Demir Kapija
Bele{ki kon finansiskite izve{tai
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27.540

0

154.544.891

156.427.114

128.947.562
166.050.000

128.796.523
166.050.000

0

0

37.253.478

32.276.806

151.040

0

0

4.976.671

35.597.329

27.630.591

30

VI.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ
ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)
ВКУПНА АКТИВА : СРЕДСТВА
ПАСИВА:
А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

31

XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА

32

XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)

33
34

XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

35

Б. ОБВРСКИ

36

II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

884.290

2.396.366

37

Обврски по заеми и кредити

884.290

2.396.366

38

IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

34.713.039

25.234.225

39

Обврски спрема поврзани друштва

939.902

477.946

40

Обврски спрема добавувачи

8.660.888

7.831.892

41

Обврски за аванси, депозити и кауции

479.542

435.731

772.373

788.911

42

Обврски за даноци и придонеси на плата и на
надомести на плата
Тековни даночни обврски

474.924

48.350

21.993.810

15.592.328

45

Обврски по заеми и кредити спрема поврзани
друштва
Обврски по заеми и кредити

1.181.426

0

46

Останати финансиски обврски

210.174

59.067

47

ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И
ОБВРСКИ

164.544.891

156.427.114

27
28
29

43
44

XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Овласен сметководител,

VV Popova Kula AD, Demir Kapija
Bele{ki kon finansiskite izve{tai

Извршен директор,
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БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014 ДО 31.12.2014 година
( ВО ДЕНАРИ)
Износ
Ред.
Број

ПОЗИЦИЈА

I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
Приходи од продажба

Број на
белешка

Тековна 2014
година

Претходна 2013
година

40.603.372
38.926.213

39.545.435
37.681.992

1.677.159

1.863.443

15.636.533

20.218.067

15.211.170
38.679.790
18.580.957

15.635.533
39.511.780
15.419.882

Набавна вредност на продадени стоки

794.329

2.264.953

Набавна вредност на продадени материјали, резервни
делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми

838.315

0

Останати трошоци од работењето

5.643.875

5.928.913

Трошоци за вработени

7.781.617

10.054.749

Плати и надоместоци на плата (нето)

5.163.108

7.276.689

336.107

473.265

2.038.808

2.304.795

243.594

0

5.040.697

5.843.283

196.076

770.269

0

744.281

0

744.281

47.222

1.397

Останати приходи
Залихи на готови производи и на недовршено
производство на почетокот на годината
Залихи на готовите производи и на недовршено
производство на крајот на годината
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
Трошоци за суровини и други материјали

Трошоци за даноци на плати и надоместоци на
плата
Придонеси од задолжително социјално
осигурување
Останати трошоци за вработените
Амортизација на материјалните и нематер.
сред

III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ
Финансиски приходи од односи со поврзани
друштва
Приходи од вложувања во поврзани друштва
Приходи по основ на камати од работење со
неповрзани дру.
VV Popova Kula AD, Demir Kapija
Bele{ki kon finansiskite izve{tai
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Приходи по основ на курсни разлики од работење со
неповр друштва

148.854

24.591

1.438.482
1.146.956

1.111.136
888.333

1.146.956

888.333

142.694

197.786

148.832

25.017

255.813

0

0

4.889.746

255.813

0

0

4.889.746

Данок на добивка

104.773

87.925

НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

151.040

0

0

4.977.671

35

34

12

12

151.040

-4.977.671

151.040
0

0

IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ
Финансиски расходи од односи со поврзани
друштва
Расходи по основ на камати од работење со
поврзани друштва
Расходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва
Расходи по основ на курсни разлики од
работење со неповрзани друштва
Добивка од редовното работење
Загуба од редовното работење
Добивка пред оданочување
Загуба пред оданочување

НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
Просечен број на вработени врз основа на
часови на работа во пресметковниот период (во
апсолутен износ)
Број на месеци на работење (во апсолутен износ)
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ
Добивка која им припаѓа на имателите на акции
на матичното друштво
Загуба која се однесува на имателите на акции
на матичното друштво
ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Овласен сметководител,

VV Popova Kula AD, Demir Kapija
Bele{ki kon finansiskite izve{tai

0

4.976.671
0

Извршен директор,
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31.12.2014
Во 000’ Денари

КЛИЕНТ :ВВ Попова Кула АД

2014

Р.бр

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2013

ОПИС

151

-4.977

Добивка/Загуба

5.041

5.843

Амортизација

-196

-26

1.438

1.111

Приходи од камати и курсни разлики
Расходи од камати и курсни разлики

6.434

1.952

Оперативен Резултат

1.405

833

4.954

1.572

-3.718

-314

-524

503

-28

Залихи
Побарувања кон неповрзани купувачи
Побарувања кон поврзани купувачи

Останати побарувања
0 Активни временски разграничувања
Долгорочни побарувања

0

0

829

-1.531

462

Обврски кон добавувачи поврзани
-2.379 Останати обврски

605

Обврски кон добавувачи неповрзани

478

0

0

Долгорочни обврски

0

0

Долгорочни резервирања

0

0

Пасивни временски разграничувања

10.420

1.113

Вкупно од оперативни активности

-15.582

-1.937

Вложувања во НПО

0

0

Долгорочни вложувања

0

0

Краткорочни вложувања

0

0

Исплатени дивиденди

-15.582

-1.937

-1.512
7.583

Вложувачки активности вкупно
-546 Долгорочни кредити
1.263 Краткорочни кредити
Наплатена камата

196

26

-1.438

-1.111

4.828

-368

Вкупно финансиски активност

-333

-1.192

Паричен тек за тековна година

990

2.183

Парични средства на почеток на година

657

990

Овластен сметководител,
VV Popova Kula AD, Demir Kapija
Bele{ki kon finansiskite izve{tai

Платени камати

Парични средства на крај на година
Извршен директор,
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ВИНАРСКА ВИЗБА ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

( за тековниот период од 01.01. do 31.12.2014 година)
ВО 000` ДЕНАРИ

КЛИЕНТ :ВВ Попова Кула АД
31.12.2014

Извештај за промени во главнината
Запишан
Капитал

Сопствени Премии на
Останат Акумулира
акции и
издадени Ревалоризац Законски Статутарни
и
на
Пренесена
неуплатен
акции иони резерви резерви резерви резерви Добивка
Загуба
капитал

Добивка за
тековната
година

Загуба за
тековната
година

ВКУПНО

Опис

Р.Б

1 Состојба на 31.12.2013

166.050

0

0

0

0

0

0

0

-32.277

0

-5

133.768

2 Издадени акции за пари

0

3 Откупени сопствени акции

0

4 Продадени откупени соствени акции

0

5 Пренос на добивката

-5

6 Пренос на акумулираната добивка

5

0

0

0

7 Добивка за тековната година

151

151

8 Загуба за тековната година

0

9 Запишано зголемување во ЦРМ

0

10 Запишано намалување во ЦРМ

0

11 Останао зголем/намал

0

12 Дивиденди
13 Состојба на 31.12.2014

0
166.050

0

Овластен сметководител,

VV Popova Kula AD, Demir Kapija
Bele{ki kon finansiskite izve{tai

0

0

0

0

0

0

-32.282

151

0

133.919
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1. Општи податоци
Друштвото за производство и промет Винарска Визба Попова Кула АД, Демир
Капија (Друштвото) е акционерско друштво основано во Република Македонија.
Седиштето на Друштвото е лоцирано на следната адреса: Демир Капија, Булевар
на виното бр. 1.
Дејноста на Друштвото е производство и пласман на вино и вински туризам.
Друштвото ги извршува своите деловни активности во земјата и странство и со
состојба на 31 декември 2014 година вработува вкупно 35 лица (2013: 34 лица).
2. Основа за подготовка
Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Меѓународните
Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) издадени од Одборот за
меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС). Финансиските извештаи се
подготвени со примена на основите за мерење специфицирани во МСФИ за секој
поединечен вид на средство, обврска, приход и расход. Основите за нивно мерење
се детално опишани во продолжение на оваа белешка.
Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба
на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара
Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена
на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на
проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се
значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во белшка 4: Значајни
сметководствени проценки.
Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се
изразени во илјади Денари.
3. 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.
3.1 Трансакции во странски валути
Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со
примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои
важат на денот на нивното настанување.
Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во илјади
Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето
на Извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни
VV Popova Kula AD, Demir Kapija
Bele{ki kon finansiskite izve{tai
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курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска
валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат.
Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на
Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се
следните:
31 декември 2014
1 ЕУР 61.4814 денари
1 УСД 50.5604 денари

31 декември 2013
1 ЕУР 61.5113 денари
1 УСД 44.6284 денари

3.2 Недвижности, постројки и опрема
Недвижностите, составени од земјиште и градежни објекти, се евидентирани по
нивната ревалоризирана вредност, утврдена по пат на проценка извршена од
независни овластени проценители, намалена за акумулираната амортизација кај
градежните објекти. Останатите средства кои се состојат од постројки и опрема, се
евидентирани по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната
амортизација.
Набавната вредност вклучува и трошоци непосредно поврзани со процесот на
набавка на средствата.
Последователните трошоци се вклучени во сметководствената вредност на
средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои
веројатност од прилив на идни економски користи поврзани со ставката кон групата
и кога трошокот на ставката може разумно да се измери. Евидентираната вредност
на заменетиот дел не се признава. Сите други редовни одржувања и поправки се
евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатна добивка во текот на
финансискиот период во кој се јавуваат.
Евидентираната вредност на едно средство кое се заменува се отстранува од
понатамошно признавање.
Зголемувањето на евидентираната вредност на недвижностите поради
ревалоризацијата е признаено во корист на ревалоризационите резерви во
рамките на капиталот. Кога ревалоризираните средства се расходуваат или
продаваат, соодветниот дел од ревалоризационите резерви се пренесува во
корист на добивките за тековниот период.
Амортизација не се пресметува на земјиштето.
Иноксните цистерни за чување на вино, поради долгиот век на употреба,
Друштвото ги амортизира со годишна стапка од 2,5%.
Амортизацијата на останатите средства се пресметува правопропорционално со
цел алокација на набавната вредност на имотот, зградите и опремата до нивната
резидуална вредност во текот на нивниот проценет век на употреба. Изградените
средства се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба.
Амортизација не се пресметува на инвестициите во тек.

VV Popova Kula AD, Demir Kapija
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Проценетиот век на употреба на ставките на недвижностите и опремата, е како
што следи:

Назив на средството
Недвижности
Опрема
Алат, погонски и канцелариски материјал
Компјутерска опрема и софтвер
Телекомуникациска опрема и возила
Нематеријални средства

Корисен век
Процент на амортиз.
10 до 40 години
2,5 до 10 %
10 до 20 години
5 % до 10 %
4 до 5 години
20 % до 25 %
4 години
25 %
4 до 5 години
20 % до 25 %
10 до 20 години
5 % до 10 %

Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и
доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештајот за финансиска
состојба. Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната
надоместлива вредност во случај кога евидентираната вредност ја надминува
надоместливата вредност.
Добивките и загубите поврзани со отуѓувањата и расходувањата се утврдуваат по
пат на споредба на приливите со евидентираниот износ и се вклучуваат во
Извештајот за сеопфатна добивка во Останати (трошоци)/приходи.
3.3 Оштетување на нефинансиските средства
Недвижностите, постројките и опремата, се проверуваат од можни оштетувања
секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ
на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на
средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од
оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка.
Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната
цена и
употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива
од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека
употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични
приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата
и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се
проценуваат за поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата група
на средства која генерира готовина.
3.4 Биолошки средства
Биолошките средства кои во целост се состојат од повеќегодишни лозови насади,
се признаени според нивната објективна вредност намалена за проценетите
трошоци во моментот на продажбата, при што промените во објективната вредност
се признаваат како добивки / загуби во тековниот период. Проценетите трошоци во
VV Popova Kula AD, Demir Kapija
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моментот на продажбата се состојат од трошоци кои се неопходни за реализација
на продажбата.
Приносот од биолошките средства (набраното грозје) се признава како залиха по
неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба во
моментот на бербата.
3.5 Финансиски средства
Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории:
финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и
побарувања и финансиски средства расположиви за продажба. Класификацијата
зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги
класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично
признавање.
Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби
Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се
финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се
класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да
се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како
тековни средства.
Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија на датумот на
Извештајот за финансиска состојба.
Кредити и побарувања
Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или
детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во
тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци
од датумот на Извештајот за финансиска состојба.
Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиска
состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања како и
парични средства и еквиваленти.
Финансиски средства расположливи за продажба
Финансиски средства расположиви за продажба се не-деривативи, кои се било
креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од
останатите категории. Тие се вклучени во нетековните средства освен доколку
Раководството има намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од
датумот на известување.
Иницијално признавање на финансиските средства
Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот
на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или
продаде средството.
VV Popova Kula AD, Demir Kapija
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Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку
добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена
за трошоците на трансакциите.
Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат
според според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите
се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка. Финансиските средства
престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните
текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги
пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.
Последователно мерење
Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по
објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по
нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по
амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.
Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по
објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за
сеопфатна добивка како останати нето добивки / загуби. Промените на
објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања
класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.
Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат
или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во
капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатна добивка како добивка или
загуба од вложувања.
Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се
пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во
Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите
на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се
признаени во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи и
кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.
Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени
на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за
некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат
на употреба на техники на проценка.
На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали
постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на
финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното
или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство
под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е
оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за
продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност
и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување
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претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од
капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатна добивка. Загубите поради
оштетување признаени во Извештајот за сеопфатна добивка за вложувањата во
инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатна
добивка.
3.6 Залихи
Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства се евидентирани
по пониската помеѓу набавната вредност односно цената на чинење и нето
продажната вредност. Нето продажната вредност претставува продажна вредност
во секојдневниот тек на работа, намалена за трошоците за комплетирање,
маркетинг и дистрибуција.
Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали,
директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи
производни трошоци.
3.7 Побарувања од купувачи и останати побарувања
Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна
вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна
вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од
резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се
пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги
наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на побарувања.
Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или
финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање
претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.
Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на
средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови
дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка. Средствата со
кракткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството
се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со
истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во
Извештајот за сеопфатна добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето
истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата
на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во Извештајот
за сеопфатна добивка.

VV Popova Kula AD, Demir Kapija
Bele{ki kon finansiskite izve{tai

14

Винарска Визба Попова Кула
АД Демир Капија
Булевар на виното бр.1, Демир Капија
Тел/Факс 043 367 400; 02 3216 716 www.popovakula.com.mk
МК 4019006111464 ж.с/ка:Шпаркасе Банка АД Скопје 250-0000001999-31

3.8 Парични средства и еквиваленти
Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по
видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат
во периоди не подолги од 3 месеци.
3.9 Капитал, резерви и акумулирани добивки
(а) Акционерски капитал
Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните
акции.
(б) Трошоци поврзани со емисија на акции
Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на
деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од
данокот, на приливите.
(в) Резерви
Резервите, кои се состојат од ревалоризациони и задолжителни резерви се
создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација
на материјалните средства, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат
на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и
одлуките на Раководството и акционерите на Друштвото.
(г) Акумулирани добивки
Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и
претходните периоди.
(д) Акумулирана загуба
Акумулираната (загуба) ги вклучува непокриените загуби од тековниот и претходните
периоди.

3.10 Обврски спрема добавувачи
Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и
последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со
употреба на методот на ефективна каматна стапка.
3.11 Позајмици и кредити
Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност,
намалена за троШоците на трансакција. Последователно, позајмиците се
евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се
класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има неусловено
право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на
известување.
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3.12 Тековен и одложен данок од добивка
Трошокот за данок од добивка претставува збир од тековен и одложен данок од
добивка. Данокот на добивка по годишна сметка за 2014 се утврдува од
основицата формирана од добивката, зголемена со непризнаените расходи за
даночни цели.
Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на
обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеЃу даночната основа на
средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на
финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се
користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се
терети или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се
однесува на ставки кои директно го теретат или одобруваат Извештајот за
сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во
Извештајот за сеопфатна добивка.
Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за
искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива
добивка.
Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година, Друштвото нема евидентирано
одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики
на овие датуми.
3.13 Надомести за вработените
Придонеси за пензиско осигурување
Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално
осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите
вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот
пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат
дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.
Обврски при пензионирање на вработените
Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на
вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден
согласно законската регулатива. Друштвото нема извршено резервирање за
пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи
овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.
3.14 Резервирања
Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на
настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства
кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде
направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се
проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиска состојба и се корегираат
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со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената
вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува
сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на
обврската. Резервирања не се признаваат за идни оперативни загуби.
3.15 Признавање на приходите и расходите
Приходите, кои се состојат од приходи од продажба на производи и стоки, се мерат
според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што
треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените
услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни
попусти, намалени за интерните приходи.
Приходите се признаваат кога износот на приходот може веродостојно да се
измери, постои веројатност за прилив на идни економски користи поврзани со
трансакцијата, настанатите трошоци или трошоците кои ќе настанат можат
веродостојно да се измерат и кога критериумите за признавање на секоја пооделна
категорија на приходи се задоволени. Овие специфични критериуми за
признавање на приходите се базирани на испорачаните производи или услуги на
купувачот како и на условите од договорот во секој поединечен случај и се
опишани како што следи:
Приходи од продажба на производи и стоки
Приходот од продажба на производи и стоки се признава во моментот на испорака
до корисникот, кога корисникот ги прифаЌа стоките, а наплатливоста на поврзаните
побарувања е разумно обезбедена.
Приходи од обезбедување на услуги
Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на
завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на
завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.
Приходи од државни поддршки
Неусловените државни поддршки поврзани со биолошките средства се признаваат
како приход во Извештајот за сеопфатна добивка кога помошта е примена или
треба да се прими. Останатите државни подршки се признаваат иницијално како
разграничени приходи кога постои разумна сигурност дека истите ќе бидат
примени и кога Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на
поддршката.
Поддршките кои ги надоместуваат настанатите трошоци се признаваат во
Извештајот за сеопфатна добивка на систематска основа во истите периоди во кои
се признати трошоците. Подршките кои ја надоместуваат набавната вредност на
средствата се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка на систематска
основа во текот на употребниот период на средството.
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Приходи од камата
Приходот од камата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира
ефективниот принос на средствата.
Приходи од дивиденди
Приходот од дивиденди се признава кога Ќе се обезбеди правото за примање на
исплата.
Расходи од деловното работење
Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето
на услугите односно во периодот на нивното настанување.
3.16 Распределба на дивиденди
Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како
обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од
акционерите на Друштвото.
3.17 Трошоци за позајмици
Трошоците по позајмици се состојат од каматата на примените позајмици. Сите
трошоци од позајмици кои можат непосредно да бидат поврзани со стекнувањето,
изградбата и производството на квалификувани средства се капитализираат во
текот на периодот којшто е потребен да се подготви средството за неговата
наменета цел или продажба. Сите останати трошоци за позајмувања се
признаваат како финансиски трошоци” во периодот во кој што настанале.
3.18 Преземени и неизвесни обврски
Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат
доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи.
Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се
објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи.
Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека
идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да
се направи разумна проценка на износот на загубата.

3.19 Трансакции со поврзани субјекти
Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или
има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на
другиот субјект. Поврзани субјекти, со кои Друштвото има трансакции во
нормалниот тек од деловното работење се:
- подружницата на Друштвото Попова Кула Полска СП З.О.О.,
- мнозинскиот акционер Друштво за производство, промет и консалтинг Интеко
доо увоз-извоз, Скопје,
- Волиа дооел, Скопје
- Агро Милан дооел, Демир Капија
- Тнгар дооел, Демир Капија
- Станушиа дооел, Демир Капија.
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3.20 Известување по оперативни сегменти
Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за
обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние
кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и
услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици
различни од оние кај другите географски сегменти.
3.21 Настани по датумот на известување
Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни
информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за
финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се
рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината
за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога
се материјално значајни.
4. Значајни сметководствени проценки
При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во
Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се
бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на
средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на
евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минати
искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките
резултати може да одстапуваат од таквите проценки.
Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните
сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани
доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни
периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.
Несигурност во проценките
Оштетување кај нефинансиските средства
Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на
средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот
износ.
При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува
очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и
утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие
готовински текови.
Оштетување кај финансиски средства
Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања
Друштвото признава оштетување на побарувањата од купувачи и останати
побарувања врз основа на проценка на ризикот од потенцијални загуби кои
резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При
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проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од
купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на
салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи,
кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за
клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на
клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските
услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките
побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат
нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.
Употребен век на средствата што се амортизираат
Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се
амортизираат на 31 декември 2014 година. Раководството проценува дека
утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната
употребливост (корисност) на средствата.
Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка
застареност.
Биолошки сресдства
Биолошките средства се признаваат според нивната објективна вредност
намалена за проценетите трошоци во моментот на продажбата, При проценката на
објективната вредност се земаат предвид најобјективните докази / податоци кои се
на располагање во периодот кога се правени проценките.
Залихи
Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на
чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата
вредност Друштвото ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на
располагање во периодот кога се правени проценките.
5. Промени во сметководствените политики и обелоденувања
Промени во сметководствените политики и обелоденувања во текот на 2014
година не се извршени.
6 Управување со финансиски ризици
6.1 Фактори на финансиски ризици
Деловните активности на Друштвото се изложени на различни финансиски ризици,
вклучувајќи ризик од кредитирање 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 минимализирање на
потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.
Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството врз основа на претходно
одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со
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ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од
каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на
вишокот ликвидни средства.
6.2 Пазарни ризици
Ризик од курсни разлики
Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари и е изложено на ризик од
курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на
Еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики.
Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за
секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.
Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото
деноминирани во странски валути е како што следи:
2014 во 000 МКД

2013 во 000 МКД

Средства
Парични средства и еквиваленти
Странски купувачи

еур
еур

192
5.403
5.595

665
7.795
8.460

Обврски
Странски добавувачи
Позајмици

еур
еур

370
22.945
23.315

765
13.272
14.037

Ризик од цени
Друштвото не е странка во било каква хеџинг трансакција на обезбедување од изложеност
на ценовни движења кои произлегуваат од деловните трансакции.
Ризик од каматни стапки
Ризик од каматни стапки претставува ризикот 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 значителен ризик од
промени на пазарните каматни стапки бидејќи нема значителни долгорочни обврски по
основ на долг со варијабилна каматна стапка. Раководството на Друштвото е во најголема
мера одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и
одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.
Ризик од кредитирање
Ризик од кредитирање е ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати
износите во целост во моментот на нивното доспевање. Друштвото нема значителна
концентрација на ризик од кредитирање. Друштвото има политики со цел да обезбеди дека
продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја и
кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти. Друштвото
континуирано ги следи постојните клиенти и останатите договорни страни индивидуално
или во групи и ги вклучува овие податоци во контролите на кредитниот ризик.
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Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти се смета за незначаен бидејќи
Друштвото работи со реномирани банки со висок кредитен рејтинг.
Ризик од ликвидност
Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно
готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства
преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите
на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на
динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди
флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.
Ризик при управување со капитал
Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да
продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за
акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална
структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.
Со цел да 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, кои ги вклучуваат
позајмиците, пари и парични еквиваленти и капитал, кој се состои од акционерска
главнина, резерви и акумулирана (загуба) / добивка.
Раководството ја анализира структурата на капиталот на годишна основа како однос на
нето обврските по кредити во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се
пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства
и паричните еквиваленти. Вкупниот капитал е пресметан како главнина зголемена за нето
обврските по позајмици.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:
2014
2013
Позајмици
24.060
17.989
Парични средства и парични еквиваленти
(657)
(990)
Нето обврски
23.403
16.999
Главнина и резерви

128.865
0.18

128.797
0.13

Климатски и други ризици
Лозовите насади на Друштвото се изложени на ризик од штети поради климатските
промени, болести, пожари и други природни сили. Друштвото имплементира екстензивни
процеси кои имаат за цел надзор и надминување на овие ризици вклучувајќи редовни
инспекции, пестицирања и надзор од потенцијални болести.

7. Нематеријални средства
Со датум 31.12.2014 друштвото нема евидентирано нематеријални средства.
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8. Материјални средства
На 1 јануари 2014
Набавна вредност
Исправка на вредноста
Нето евидентирана
вредност

Земјиште

Градежни
објекти

Опрема и
трансп.с-ва

Инвестици
и во тек

Вкупно

4.489
0
4.489

86.934
(13.805)
73.129

55.463
(25.518)
29.945

835
835

147.721
(39.323)
108.398

4.489

73.129

29.945

835

108.398

-

65

917

14.600

15.582

-

(2.175)

(2.811)

-

(4.986)

4.489

71.019

28.051

15.435

118.994

На 31 декември 2014
Набавна вредност
Исправка на вредноста
Нето евидентирана
вредност

4.489
4.489

86.999
(15.980)
71.019

56.380
(28.329)
28.051

15.435
15.435

163.303
(44.309)
118.994

На 1 јануари 2013
Набавна вредност
Исправка на вредноста
Нето евидентирана
вредност

4.291
0
4.291

86.897
(11.634)
75.263

54.559
(21.902)
32.657

37
37

145.784
(33.536)
112.248

4.291

75.263

32.657

37

112.248

198

37

904

1937

(2.171)

(3.616)

970
(172)
-

(5.787)

4.489

73.129

29.945

835

108.398

4.489
0
4.489

86.934
(13.805)
73.129

55.463
(25.518)
29.945

835
835

147.721
(37.323)
108.398

Промени во текот на
2014
Почетна нето
евидентирана вредност
Набавки на недвижности
И опрема
Амортизација за
годината
Крајна нето
евидентирана вредност

Промени во текот на
2013
Почетна нето
евидентирана вредност
Набавки на недвижности
И опрема
Амортизација за
годината
Крајна нето
евидентирана вредност
На 31 декември 2013
Набавна вредност
Исправка на вредноста
Нето евидентирана
вредност
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9. Биолошки средства
На 31 декември 2014 година биолошки средства со кои располага Друштвото се состојат
од лозови насади чија евидентирана вредност изнесува 1,591 илјади Денари (2013: 1,647
илјади Денари). Лозовите насади се засадени на површина од 4 ха, од кои 1.6 ха е
земјиште под лозови насади во сопственост на Друштвото, а останатите 2.4 ха е земјиште
под лозови насади добиено на користење (2013: исто).

10. Долгорочни финансиски средства
Со датум 31.12.2014 друштвото има евидентирано долгорочни обврски во износ од
884 илјади денари, додека во 2013 година евидентирани се 1.906 илјади денари.
Отплатата е изнесена во белешка број 17
11. Залихи
Залихи
Залихи на суровини и материјали
Залихи на рез.дел. ситен инв.амбалажа и авто гуми
Залиха на недовршени произв.и полупроизводи
Залиха на готови производи
Залиха на готови производи
Залиха на трговски стоки
ВКУПНО

2014
3.833
1.814
8.670
10.445
10.445
1.406
26.368

2013
4.642
1.761
9.271
12.019
12.019
80
27.773

12. Побарувања од купувачи и останати краткорочни побарувања
Купувачи
Во земјата
Во странство
Поврзани субјкти
Намалено за резервирања поради оштетување

2014
6.194
3.293
4.032
13.519

Останати побарувања
Краткорочни кредити одобрени на правни лица
Претплати по даноци, акцизи идр. давачки кон државата
Побарувања за дадени аванси на добавувачи
Однапред платен трошоци
Останати побарувања
Вкупно станати побарувања

Вкупно побарувања
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2013
6.986
4.542
3.459
-338
14.649

2014
0
118
521
27
80
746

2013
0
167
0
27
107
301

14.265

14.950
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Старосна струкура на побарувања
2014 година
Недоспеани
Од 1 - 3 месеци
Од 3-6 месеци
Од 6-12 месеци
Од 1 - 3 години
Над 3 години
Вредносно усогласу
ВКУПНО

Домашни
Странски Поврз.субј
Вкупно
963
425
1.388
496
4
1.814
2.314
1.290
675
94
2.059
1.164
195
0
1.359
1.924
586
2.124
4.634
159
159
-898
-1.409
-2.307
6.219
3.268
4.032 13.519

2013 година
Од 1 - 3 месеци
Од 3-6 месеци
Од 6-12 месеци
Од 1 - 3 години
Над 3 години
ВКУПНО

Домашни
Странски Поврз.субј
Вкупно
1.290
965
207
2.462
920
1.633
1.349
3.902
1.089
1.089
2.366
1.944
4.280
5.665

4.542

1.556

11.733

13. Парични средства и еквиваленти

Денарски и девизни депозити по видување
кај домашни банки
Готовина во благајна
Вкупно

2014

2013

323
334
657

720
270
990

14. Основна главнина и резерви
Акционерски капитал
Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година и согласно Решението од Централниот
Регистар на Република Македонија, акционерскиот капитал на Друштвото изнесува
166,050 илјади Денари и е поделен на 2,700,000 обични акции. Номиналната вредност по
акција изнесува 61.5 Денари. Вкупниот број на емитирани акции се во целост платени.

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година, е
како што следи:
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Р.б
1
2
3
4
5

ОПИС

ТЕКОВНА 2014

ПРЕТХОДНА 2013

128.865
166.050
-37.253
69
0

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ
ОСНОВНА ГЛАВНИНА
ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА
ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНА ГОДИНА

ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНА
ГОДИНА

128.796
166.050
-32.277
0
4.977

УЧЕСТВО ВО КАПИТАЛОТ

Број
Акции
2014
Друштво за производство, промет и
консалтинг ИНТЕКО доо увоз-извоз
Останати - малцинско учество
ВКУПНО КАПИТАЛ

Износ во 000
ден.
%
2013

1.365.576
1.334.424

83.983
82.067

50.58
49.42

2.700.000

166.050

100.00

15. Долгорочни обврски
Долгорочни позајмици со и без камата
шпаркасе Банка АД Скопје: ЕУР 40 илјади; рок
на враќање 31.05.2016; кам.стапка Еурибор+7%
шпаркасе Банка АД Скопје: МКД 1,230 илјади;
рок на враќање 31.10.2014; кам.стапка 5%
Фонд Јапонска влада; рок на враќање
01.06.2015; без камата
Долгорочни позајмици со камата од поврзани
друштва
Вкупно
Намалено за тековна доспеаност на долгорочни
обврски
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2014

2013

738

1.230

0
146

383
293

0

0

884

1.906

(638)

(1.022)
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16. Добавувачи и останати краткорочни обврски
Добавувачи
Во земјата
Во странство
Поврзани субјекти
Вкупно
Останати обврски
Обврски за неисплатени бруто плати
Обврски по даноци и придонеси
Обврски по примени аванси
Останати обврски
Вкупно останати обврски
ВКУПНО добавувачи и останати обврски

2014
8.291
370
940
9.601

2013
7.065
765
479
8.309

772
475
480
210
1.937
11.538

792
41
436
63
1.332
9.641

17. Краткорочни обврски по заеми и кредити
Краткорочни позајмици со камата од правни лица
Краткорочни позајмици со камата од физички лица
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици
Шпаркасе Банка АД Скопје: ЕУР 7,983 илјади; рок на
враќање 29.09.2014; кам.стапка 5%

Вкупно краткорочни заеми и кредити

2014

2013

608
22.567
638

3.548
12.043
1.022

0

492

23.813

17.105

17.1.Планот за отплата на долгорочните обврски е изнесен во следното
Во рок од 1 година
Во рок од 1 – 2 години
Во рок од 2 - 5 години
Во рок над 5 години

2014
638
246
0
0
884

2013
1.022
638
246
1.906

Позајмиците со камата од домашните правни лица се обезбедени преку хипотека на дел
од недвижностите на Друштвото.

18. Приходи од продажба
Домашен пазар
Странски пазар
Останати пазари

2014
30.010
8.916
38.926
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2013
25.993
3.663
8.026
37.682
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19. Останати приходи
Приходи од употреба на сопствени производи
Отпис на обврски
Приходи од субвенции и донации
Приходи од добиени судски пресуди
Приходи од надомест на штети
Останати приходи
Вкупно
ВКУПНО ПРИХОДИ

2014
998
220
135
40
186
334
1.873
40.799

2013
1.090
416
129
973
2.608
40.290

20. Трошоци за сировини и други материјали
Р.
бр

Елементи

1

Трошоци за суровини и материјали

2

Трошоци за енергија производство

3

Трошоци за гориво – админинистрација

4

Отпис на ситен инвентар

5

ВКУПНО

Во илјади денари
Тековна 2014
Претходна 2013
година
година
13.095
11.309
1.354

1.695

360

595

93

174

14.902

13.773

21.Набавна вредност на продадени стоки
Р.
бр

Елементи

1

Набавна вредност на продадени стоки

2

Набавна вредност на продадени материјали,
резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и
автогуми
Вкупно

3

Во илјади денари
Тековна 2014
Претходна 2013
година
година
794
2.265
838

-

1.632

2.265

22.Услуги со карактер на материјални трошоци
Р.
бр

Елементи

1
2
3
4
5
6
7

Транспортни услуги
ПТТ услуги
Услуги за одржување и заштита
Наемнина – лизинг
Комунални услуги
Трошоци за промоција и пропаганда
Други матријални услуги
ВКУПНО
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Во илјади денари
Тековна 2014
Претходна 2013
година
година
552
527
356
496
20
872
77
77
597
705
1.022
851
69
18
3.293
3.546
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23.Останати трошоци од работењето
Р.
бр

Елементи

1
2
3
4
5

Трошоци за репрезентација
Трошоци за осигурување
Банкарски услуги
Даноци кои не зависат од резут. ( члан)
Останати трошоци од работење
ВКУПНО

Во илјади денари
Тековна 2014
Претходна 2013
година
година
424
380
343
322
328
281
187
241
3.353
3.317
4.635
4.541

24. Користи и надоместоци на вработените
Во илјади денари
Тековна 2014
Претходна 2013
година
година
5.163
7.277

Р.
бр

Елементи

1

Плати и надоместоци на плата (нето)

2

336

473

2.039

2.305

4

Трошоци за даноци на плати и надоместоци
на плата
Придонеси од задолжително социјално
осигурување
Останати трошоци за вработените

244

-

5.

ВКУПНО

7.782

10.055

3

25. Останати трошоци за вработените
Р.
бр

Елементи

1

Дневници за службени патувања

2

Надоместоци на трошоци за вработени

3.

ВКУПНО

Во илјади денари
Тековна 2014
Претходна 2013
година
година
634
414
401

380

1.035

794

26. Трошоци за амортизација
Р.
бр

Елементи

1.

Амортизација на материјалните и
нематеријалните средства
ВКУПНО
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Во илјади денари
Тековна 2014
Претходна 2013
година
година
5.041
5.843
5.041

5.843
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27. Финансиски приходи и расходи:
Финансиски приходи
Камати
Позитивни курсни разлики
ВКУПНО

2014
48
149
197

2013
1
25
26

2014
(1.147)
(149)
(1.296)
(1.099)

2013
(1.086)
(25)
(1.111)
(1.085)

2014
105

2013
88
88

Финансиски расходи
Камати
Негативни курсни разлики
Финансиски расходи ( нето)

28. Даночен расход
Тековен данок
Одложен данок

105

Усогласувањето на трошокот за данок од добивката според Извештајот за сеопфатна
добивка за 2014 и 2013 искажано како следува:

Непризнаени расходи
Даночна стапка 10%
Даночен расход

2014
1.048

2013
879

105

88

29. Заработувачка по акција
Основа за заработувачка по акција: Се пресметува по пат на делење на добивата која
припаѓа на имателите на обични акции, со пондерираниот просечен број на обични акции
во оптек во текот на годината:

Добивка ( Загуба) која припаѓа на имателте на обични акции

Пондериран просечен број на обични акции во оптек
Основна добивка ( загуба) по акција ( денари по акција)
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2014

2013

151
2.700.000
0,055

(4.977)
2.700.000
(1.84)
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30. Трансакции со поврзани страни

ОПИС

Побарувања

Дадени
краткорочни
кредити

Обврски

Позајмици

Приходи

Расходи

1.917

-

-

-

-

-

682

0

218

0

535

30

412

0

139

517

298

109

529

91

809

21

31 декември 2014

Попова Кула Полска СП
З.О.О.
Станушина дооел, Д.
Капија
Тнгар дооел, Д. Капија
Агро Милан дооел, Д.
Капија
Интеко доо увоз-извоз

1.020

Волиа доо Скопје
Содружници во Интеко доо,
Скопје
Акционер во ВВ Попова
Кула АД

0

0

33

0

0

120

0

0

21

0

0

30

0

0

83

19,107

0

972

0

0

2,278

0

15

0

1.023

21.993

1.642

1.297

0
4.031

31.Неизвесни обврски
Хипотеки
Проценетата вредност на дадените хипоотеки со цел на обезбедување на позајмиците од
Шпар касе Банка АД Скопје, со состојба на ден 31 декември 2014 година и 2013 како
следува :

Хипотека врз недвижен имот и земјиште
Опрема

2014
24.134
19.850
43.984

2013
27.368
26.695
54.063

Судски спорови:
Со состојба на 31 декември 2014 година, нема покренато судски постапки против Винарска
визба ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА. Не се предвидени материјално значајни
обврски кои би произлегле од овие судски спорови, бидејќи професионалните правни
совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби.
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32. Известување по оперативни сегменти

Годината што завршува 2014 година
Продажба

Домашни
пазар

Останати
странски
пазари

Република
Полска

30.010

- 8.916

Продажба( Добивка) од деловни активности

Финансиски резултат ( нето)
Добивка (Загуба) пред одданочување
Данок од добивка
Добивка (Загуба) за тековната година
Останата сеопфатна добивка/загуба
Вкупна сеопфатна добивка/заг за год.

Годината што завршува 2013 година
Продажба
( Загуба) од деловни активности
Финансиски резултат ( нето)
Загуба пред одданочување
Данок од добивка
Загуба за тековната година
Останата сеопфатна добивка/загуба
Вкупна сеопфатна добивка/заг за год.

Домашни
пазар
25.993
(2.624)

Република
Полска
3.663
(370)

Останати
странски
пазари
8.026
(810)

Вкупно

38.926
256
151
256
105
151
151

Вкупно
37.682
(3.804)
(1.085)
(4.889)
(88)
(4.977)
(4.977)

Сегментните средства и обврски на ден 31 декември 2014 година и 2013 година како
следува:

Годината што завршува 2014 година
Побарувања од купувачи и останати поб.
Добавувачи и останати кратк. обврски

Домашни
пазар
10.356
10.960

Годината што завршува 2013 година
Побарувања од купувачи и останати поб.
Добавувачи и останати кратк. обврски

Домашни
пазар
7.288
8.440
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Странски
1.917
-

Останати
странски
пазари
1.885
370

Вкупно
14.158
11.330

Република
Полска
3.360
-

Останати
странски
пазари
3.943
1.202

Вкупно
14.951
9.642
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33. Настани по датумот на известување
На ден 31 декември 2014 година, датумот на извстување, до денот на одобрувањето на
овие финансиски извештаи нема настани кои би предизвикале корекција на
финансиските извештаи ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во
овие финансиски извештаи.
34. Континуитет
Кога ги подготвува финансиските извештаи, раководството прави проценка на способноста
да обезбеди континуитет.
При оценката дали претпоставката за деловен континуитет е соодветна, раководството ги
зема предвид сите достапни информации за иднината, најмалку, но не ограничувајќи се за
дванаесет месеци од датумот на пријавување.
35. Презентирање на финансиските извештаи
Објективното презентирање претставува верна презентација на ефектите од
трансакциите, другите настани и состојби во согласност со дефинициите и критериумите
за признавање на средства, обврски, приходи и расходи.

36.
Усогласеност со сметководствените стандарди прифатени во Република
Македонија
Друштвото финансиските извештаи ги има усогласено со: законската регулатива во РМ и
сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија истите даваат
експлицитна и целосна изјава за таквата усогласеност со белешките.
37 . Конзистентност во презентирањето
Раководството на Друштвото ги задржува истиот начин на презентација и класификација
на ставките во финансиските извештаи помеѓу периодите и постои конзистентност во
презентираните финансиски извештаи за 2014 година и годишниот извештај за работа за
2014 година.
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