
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр.0904/10/
СКОПЈЕ
03.05.2010 12:26:24

Назив на правното лице

Место СКОПЈЕ
Матичен број 011111111
Големина голем
Бизнис клаузула, остварените 
приходи се претежно од дејноста

Извор на податоци 2007, 2008, 2009 год.

во %

СРЕДСТВА И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 
НА КРАЈОТ НА ДЕЛОВНАТА 
ГОДИНА 

2007 год. 2008 год. 2009 год.
вкупни средства/    

извори на дејноста 
за 

учество на субјектот 
во  дејноста за 

2009 год. 2009 год.

ВКУПНИ СРЕДСТВА

ПОСТОЈАНИ  СРЕДСТВА

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

ДОЛГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ 
ОБВРСКИ

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ

ВКУПНИ ПРИХОДИ

ВКУПНИ ТРОШОЦИ

ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКА 
ГОДИНА

ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКА ГОДИНА

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ                
 (во апсoлутен износ)

ИЗВЕШТАЈ ЗА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА И ПОДАТОЦИ ОД БИЛАНСОТ НА УСПЕХ

00.11 - Производство 

Годишни сметки за

Друштво за производство ХХХ АД - Скопје

во  денари



Назив на правното лице

Место
Матичен број

ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТЕЊЕТО

СТЕПЕН НА ЗАДОЛЖЕНОСТ

СПОСОБНОСТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ

ОПШТА ЛИКВИДНОСТ

ТЕКОВНА ЛИКВИДНОСТ

ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ДЕНОВИ НА 
НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА

ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ДЕНОВИ НА 
ОБРТ НА ЗАЛИХИ

ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ДЕНОВИ НА 
ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ

КОЕФИЦИЕНТ НА ОБРТ НА ВКУПНИ 
СРЕДСТВА

КОФИЦИЕНТ НА ОБРТ НА 
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА

КОФИЦИЕНТ НА ЕКОНОМИЧНОСТ

ПРИНОС ОД ГЛАВНИНА

БРУТО МАРЖА

ПРОФИТНА МАРЖА

ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА БРУТО ПЛАТА

ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА НЕТО ПЛАТА



ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ

МП

_______________________

Профитна маржа - односот помеѓу добивка за финансиска година и вкупни приходи. Просек за малите правни субјекти е 5,5%, а за средните 
и големите правни лица 7,8%.

Кофициент на обрт на постојаните средства - укажува на односот на вкупните приходи и постојаните средства. За оптимална вредност се 
смета на единица ангажираност на основните средства да се остварат приходи од основна дејност поголеми од 2 единици. 

Просечен број на денови на плаќање на обврките - оптимална динамика на плаќање на обврските е 30 дена. Доколку просечниот број на 
денови е над една година се смета дека друштвото има застој во плаќање на истите.

Степен на задолженост - укажува на учеството на вкупните обврски во вкупните извори на финансирање. За оптимално се цени учество 
помало од 50%.

Просечен број на денови на наплата на побарувања - оптимална динамика на наплата на побарувањата е 30 дена. Доколку просечниот број 
на денови е над една година се смета дeка друштвото има застој во наплата на истите.

Бруто маржа - односот помеѓу добивка пред оданочување и вкупни приходи. 

Способност за кредитрање - укажува на можноста за финансирање на постојаните средства од сопствени извори и долгорочни обврски. 
Оптимална вредност е 100%.

Општа ликвидност - односот меѓу тековните средства и краткорочните обврски. За оптимално се цени два пати поголеми тековни средства 
од обврски.

Кофициент на обрт на вкупните средства - укажува на односот на вкупните приходи и вкупните средства. За оптимално се цени кофициент 
поголем од 1. 

Просечен број на денови на обрт на залихи - оптимална динамика на обрт на залихи е два месеца. Доколку најголем дел од тековните 
средства се врзани во залихи, просечниот број на денови на обрт ќе биде поголем.

Тековна ликвидност - односот меѓу паричните средства и побарувањата и долговите. Оптимална вредност е кога има финансиска 
рамнотежа помеѓу истите.

Принос од главнина  - добивка за финансиска година во однос на основна главнина

Кофициент на економичност - односот помеѓу вкупни приходи и вкупните расходи. За оптимално се цени кофициент поголем од 1.


