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ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДОДАДЕНАТА ВРЕДНОСТ И ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО 
ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА НЕФИНАНСИСКИТЕ ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ 

за ________________тримесечје од 2022 година

Идентификациски податоци за деловниот субјект
1 Деловен субјект-назив

2 Единствен матичен број на субјектот - ЕМБС

3 Општина-шифра

4 Општина-назив

5 Населено место-шифра

6 Населено место-назив

7 Улица-шифра 

8 Улица-назив 

9 Куќен број

10 Додаток 

11 Влез

12 Стан

13 Телефон

14 Е-пошта

15 Дејност според НКД Рев. 2

Табела 1. Приходи, залихи, трошоци и плати
 во илјади денари

Сметка
1 Приходи од продажба 73 и 74 без сметките

745 и 747
2 Приходи по основ на употреба на сопствени добра (производи, 

стоки) и услуги
745

3 Почетни залихи на готови производи и недовршено производство 60 и 63
4 Крајни залихи на готови производи и недовршено производство 60 и 63
5 Набавна вредност на продадени добра (стоки) 701
6 Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и 

отпадоци
703

7 Трошоци за суровини, метеријали, енергија, резервни делови, 
ситен инвентар и трошоци за услуги

40 и 41

8 Вкалкулирани-пресметани (без оглед на тоа дали се исплатени) 
бруто-плати (податокот се дава за трите месеци во тековното 
тримесечје без вклучување на салдото од претходното тримесечје)

420 и 421

9 Крајни залихи на суровини и метеријали, резервни делови и 
ситен инвентар, амбалажа и автогуми

31 +32 + 35

10 Крајни залихи на стоки 66

Република Северна Македонија
Државен завод за статистика

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен 
весник на РМ" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 

27/16, 83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.31/20) и Програмата за статистички 

истражувања за периодот 2018-2022 година („Службен весник 
на Република Македонија" бр.22/18, 224/18 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.18/20 и 300/20).
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2. Просечен број на вработени
Аритметичка средина од збирот на вработените за сите месеци од извештајниот период

_________________________________________
 
3. Број на месеци во кои е работено во тековното тримесечје

- еден .............................................   
- два ...............................................   
- три ................................................ 

Табела 5. Средства во заеми и кредити дадени на нефинансиски претпријатија во земјата – салдо (состојба) 
на крајот на тековниот квартал
Кратки појаснувања: Кредити и заеми коишто претпријатието-известувач ги има одобрено на субјекти од секторот 
нефинансиски претпријатија (јавни и приватни) во земјата. На пример: побарувања по кредити и заеми, факторинг, 
побарувања по основ на превземен долг, побарувања врз основа на гаранции за заеми и кредити (кога гаранцијата ќе 
биде платена од страна на претпријатието), долгорочни трговски кредити и слично. Во износот треба да се вклучат и 
побарувањата по основ на пресметана камата по заеми и кредити, доколку можат да се издвојат.

во илјади денари
Сметка

1 Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски 
друштва во приватна и државна сопственост и јавни 
претпријатија, во земјата

032 (во земјата), 033 (во земјата), 
040д (во земјата), 041д (во земјата) 
044д, 045д, 046д, 114д, 125д, 126д, 

160, 162, 168д

Табела 6. Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски претпријатија во земјата-салдо (состојба) 
на крајот на тековниот квартал
Кратки појаснувања: Кредити и заеми коишто претпријатието-известувач ги има земено од други нефинансиски 
претпријатија (јавни и приватни) од земјата. На пример: обврски по кредити и заеми, обврски по факторинг, долгорочни 
трговски кредити и слично. Во износот треба да се вклучат и обврските по основ на пресметана камата по кредити, 
доколку може да се издвојат.

во илјади денари
Сметка

1 Обврски по заеми и кредити кон нефинансиски 
трговски друштва во приватна и државна сопственост и 
јавни претпријатија, во земјата

214д, 225д, 260, 262д, 266д 
(кредити), 280д (во земјата), 281д (во 
земјата), 282, 284д (во земјата), 285д 

(во земјата), 286д(во земјата)

Табела 4. Набавки и продажби на основни средства
во илјади денари

Набавки Приходи од продажба
1 2

1 Згради и структури

2 Подобрување на земјиштето

3 Транспортни средства

4 Машини и опрема

5 Култивирани средства

6 Производи на интелектуална сопственост

7 Други трошоци за основни средства
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Табела 7. Останати средства – салдо (состојба) на крајот на тековниот квартал
Кратки појаснувања: Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити)-дадени 
на други нефинансиски претпријатија (јавни и приватни) во земјатаи на единиците на централната власт, локалната власт 
и социјалните фондови во Република Северна Македонија, како на пример: продажба на стоки и услуги, побарувања за 
аванси и кауции, побарувања од специфично работење (комисиона и консигнациона продажба, сомнителни и спорни 
побарувања по овој основ), побарувања од купувачи, закуп и слично. 
Останати побарувања од други нефинансиски претпријатија (јавни и приватни) во земјата и од единиците на централната 
власт, локалната власт и социјалните фондови во Република Северна Македонија, како на пример: побарувања за 
дивиденди, платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи (АВР), побарувања од државни органи и институции 
(ДДВ, повеќе платени аконтации, акцизи, царини, данок на доход, придонеси и сл.) и слично. Во последниот ред се 
евидентираат побарувањата по основ на продажба на стоки и услуги и аванси, и останати побарувања од сите субјекти 
во земјата и странство (вкупно).

во илјади денари

Сметка
1 Побарувања по основ на продажба на стоки и 

услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) 
дадени на нефинансиски трговски друштва 
во приватна и државна сопственост и јавни 
претпријатија, во земјата

005д, 017д, 037д (во земјата), 110, 112, 
114д, 116д (во земјата), 118д (закуп) 120д, 

122д, 124д (во земјата), 125д, 126д

2 Побарувања по основ на продажба на стоки и 
услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) 
дадени на органи на законодавна, извршна и 
судска власт, ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ, единици 
на локална самоуправа и други правни лица 
финансирани од буџет

037д, 114д, 120д, 122д, 125д, 126д

3 Останати побарувања од нефинансиски трговски 
друштва во приватна и државна сопственост и јавни 
претпријатија, во земјата

030д (побарувања за дивиденди), 031д 
(побарувања за дивиденди), 038д 

(останати долгорочни средства), 047д, 
118д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 

158д, 19д

4 Останати побарувања од органи на законодавна, 
извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОСМ, 
АВРСМ, единици на локална самоуправа и други 
правни лица финансирани од буџет

047д, 05, 127д, 13 (без 139), 151д, 152д, 
158д, 19д

5 Побарувања по основ на продажба на стоки и 
услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) и 
останати побарувања од сите субјекти во земјата и 
странство (вкупно)

005, 017, 037, 038, 030д (побарување 
за дивиденди), 031д (побарување за 

дивиденди), 047, 05, група 11 (без 119), 
група 12 (без 129), група 13 (без 139), 162д 

(заеми во производи и стоки), група 14 
(без 149), група 15 (без 159), група 19
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Табела 8. Останати обврски – салдо (состојба) на крајот на тековниот квартал
Кратки појаснувања: Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски 
кредити) – примени од други нефинансиски претпријатија (јавни и приватни) во земјата, и од единиците 
на централната власт, локалната власт и социјалните фондови во Република Северна Македонија, како на 
пример: обврски за набавка на стоки и услуги, обврски за аванси и кауции, обврски спрема добавувачи, 
обврски од специфично работење (комисионо, консигнација), закуп и слично. 
Останати обврски кон други нефинансиски претпријатија (јавни и приватни) во земјата и од единиците 
на централната власт, локалната власт и социјалните фондови во Република Северна Македонија, како на 
пример: обврски за дивиденда, одложени плаќања на трошоци и приходи (ПВР), обврски кон државата 
по основ на даноци, придонеси, обврски кон вработени за плати, дневници, хонорари и слично. Во 
последниот ред се евидентираат обврските по основ на набавка на стоки и услуги и примени аванси, и 
останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно).

во илјади денари
Сметка

1 Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и 
аванси (краткорочни трговски кредити) примени 
од нефинансиски трговски друштва во приватна 
и државна сопственост и јавни претпријатија, во 
земјата

210д, 212, 214д, 216д (во земјата), 218д 
(закуп), 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 

253д

2 Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и 
аванси (краткорочни трговски кредити) примени 
од органи на законодавна, извршна и судска власт, 
ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ, единици на локална 
самоуправа и други правни лица финансирани од 
буџет

214д, 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д

3 Останати обврски кон нефинансиски трговски 
друштва во приватна и државна сопственост и 
јавни претпријатија, во земјата

 218д, 254д, 255д, 259д, 269д, 288д, 29д

4 Останати обврски кон органи на законодавна, 
извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОСМ, 
АВРСМ, единици на локална самоуправа и други 
правни лица финансирани од буџет

23, 259д, 269д, 288д, 289, 29д

5 Обврски по основ на набавка на стоки и услуги 
и аванси (краткорочни трговски кредити), и 
останати обврски кон сите субјекти во земјата и 
странство (вкупно)

 група 21, група 22, група 23, група 24, 
група 25 (без 256), 269, 288, 289, група 29
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Табела 9. Вкупни финансиски средства/обврски (дел од Актива/Пасива) - салдо (состојба) на крајот на 
тековниот квартал
Кратки појаснувања: Вкупни финансиски средства (дел од Актива): се евидентираат сите финансиски средства со 
кои располага известувачот, како што се: аванси за набавка на материјални и нематеријални средства, краткорочни и 
долгорочни финансиски средства, краткорочни и долгорочни побарувања, парични средства и парични еквиваленти, 
одложени даночни средства, АВР. Во оваа табела се опфатени финансиските средства и побарувања од субјектите од сите 
сектори во земјата и странство. 
Вкупни финансиски обврски (дел од Пасива): се евидентираат сите финансиски обврски на известувачот, како што се 
краткорочни и долгорочни обврски, одложени даночни обврски, ПВР. Во оваа табела се опфатени финансиските обврски 
кон субјектите од сите сектори во земјата и странство.

во илјади денари
Сметка

1 Актива (аванси за набавка на материјални и 
нематеријални средства, краткорочни и долгорочни 
финансиски средства, краткорочни и долгорочни 
побарувања, парични средства и парични 
еквиваленти, одложени даночни средства, АВР)

005, 017, група 03 (без 039), група 04 (без 
049), група 05, група 10 (без 109), група 11 
(без 119), група 12 (без 129), група 13 (без 
139), група 14 (без 149) група 15 (без 159), 

група 16 (без 169), група 19

2 Пасива (краткорочни и долгорочни обврски, 
одложени даночни обврски, ПВР)

група 21, група 22, група 23, група 24, 
група 25 (без 256), група 26 (без 267), 

група 28, група 29

Табела 10. Вкупни приходи и расходи – Кумулативен промет од 01.01. до крајот на тековниот квартал
Кратки појаснувања: Вкупни приходи и расходи: се евидентираат вкупните приходи и расходи од работење и финансиските 
приходи и расходи. Одделно се прикажуваат: 
- Приходи од вредносно усогласување: приходи од вредносно усогласување на нетековни и тековни средства, 
- Приходи од курсни разлики и Нереализирани добивки: приходи по основ на курсни разлики од работењето на поврзани 
и неповрзани друштва, нереализирана добивка (приходи) од финансиски средства,
 - Расходи од вредносно усогласување и Резервирања: вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни и нетековни 
средства и резервирања за трошоци и ризици; вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања, 
- Расходи од курсни разлики и Нереализирани загуби: расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани и 
неповрзани друштва и нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства. 

во илјади денари
Сметка

1 Приходи од работење и финансиски приходи 
(вкупно)

група 73, група 74 (без 745), група 75, група 
76, група 77

2 од тоа: Приходи од вредносно усогласување група 75

3 oд тоа: Приходи од курсни разлики и 
Нереализирани добивки

771, 775, 777

4 Расходи од работење и финансиски расходи 
(вкупно)

група 40, група 41, група 42, група 43, група 
44, група 45, група 46, група 47, група 70 

5 од тоа: Расходи од вредносно усогласување и 
Резервирање

група 45, група 43 (без 430, 431 и 432), 476

6 од тоа: Расходи од курсни разлики и 
Нереализирани загуби

471, 475, 477

Поднесол: ___________________________________________________________

Одобрил: ____________________________________________________________

Потрошено време (часови и минути):___________:__________

      (М.П.)


