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                                               Годишен извештај за работењето   на  

          Макмонтинг М ДООЕЛ Штип 
 

I .Податоци за друштвото: 

      Друштвото за проектирање, производство и монтажа на опрема и инсталации 

Макмонтинг М ДООЕЛ извоз-увоз Штип е основано на 19.11.2003 година. Седиште  на 

друштвото е на ул “Индустриска зона бр 58. Штип. Друштвото ги има усогласено своите 

акти согласно Законот за трговски друштва и неговата регистрација е евидентирана во 

Центалниот регистар на Република Македонија. Основна дејност на друштвото е 

производство на метални конструкции и делови на конструкции со шифра дејност 25.11.   

           Основната главнина на друштвото  изнесува 10.000 евра. Од кој износ 8.000 евра 

паричен и 2000 евра непаричен влог. 

На 16.05.2017 година  настаната е промена на сопственичката структура на друштвото, 

така што на местото на поранешните содружници сопственик на уделот е Европа ДООЕЛ 

Штип, друштво  кое е во целосна сопственост на АД Макпромет Штип.  

Просечниот број на вработени во Друштвото за годината која завршува на 31 декември 

2017 година изнесува 33 ( 2016 -33  вработени). 

 

II .Фактори кои вилјаат врз работењето на друштвото 

 Општите услови на стопанисување на ниво на целата држава неминовно се 

рефлектираа и на работењето на Макмонтинг-М ДООЕЛ Штип. Покрај  

економскиот амбиент битно влијание на работењето имаше и зголемената 

конкуренција на пазарот. 

 

III . Основни финансиски извештаи  

 

Остварените финансиски резултати се прикажани во скратена форма во Извештајот за 

добивка/загуба кој е даден во скратена форма во продолжение 

 

Друштвото ги има остварено следните резултати: 
 31 декември 2017 

000 МКД 

 31декември 2016 

000 МКД 

Приходи од продажба (вкупни)  31.225 34.797 

Приходи од продажба во земјата 30.084 617 

Останати приходи 1.141 35.414 

Вкупни расходи од работењето 40.590 38.198 

Финансиски приходи 370 935 

Финансиски расходи 17 744 

Добивка/загуба пред оданочување (9.012) (2.593) 

Останата сеопфатна добивка (9.012) (9.012) 

Данок на добивка   

Нето добивка/загуба за деловната година (9.012) (2.593) 



 

Состојбата на друштвото поврзана со средствата, обврските и главнината е 

претставена во продолжение во скратената форма на Извештајот за финансиска 

состојба: 

Состојба на средствата според Извештајот за финансиската состојба 

 31 декември 2017 

000 МКД 

31 декември 2016 

000 МКД 
Нематеријални  средства / / 

Материјални средства 4537 5.407 

Долгорочни финансиски средства 53064 75.087 

Вкупно нетековни средства 57601 80.942 

Залихи 750 819 

Побарувања од купувачите 14.145 14.404 

Останати побарувања и АВР 2.482 4.715 

Парични средства 62 240 

Вкупно тековни средства 17.439 20.178 

ВКУПНО СРЕДСТВА 75.040 100.670 

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ  (28.609) (19.597) 

Главнина 489 489 

Резерви / / 

Aкумулирана загуба (20.086) (17.493) 

Загуба за деловната година (9.012) (2.593) 

Нетековни обврски / 217 

Тековни обврски 103649 120050 

ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ 75.040 100.670 

 

 

IV.Анализа на  основните финансиски показатели  

Во 2017 год. друштвото оствари негативен финансиски резултат во износ од 

9.012 илјади ден. 

 Остварените оперативни приходи во 2017 година во износ од 31.225 илјади 

ден.  се состојат од: 

- приход од продажба на услуги во износ од 30.084 илјади ден. 

- приход од продажба на  основни средства во износ од 1.015 илјади ден. 

- останати приход  во износ од 126 илјади ден. 

Вкупните оперативни расходи изнесуваат 40.590 илјади ден. и се 

состојат од: 

- трошоци за суровини и материјали и електрична енергија во износ од 

16.202 илјади ден. 

- набавна вредност на продадени стоки во износ од 4 илјади ден. 

- услуги кои имаат карактер на материјални трошоци во износ од 1.326 

илјади ден. 

- останати трошоци од работењето во износ од 1.794 илјади ден. 

- трошоци за плати и други надоместоци на вработените во износ од 7.542 

илјади ден. 



- амортизација на материјални и нематеријални средства во износ од 781 

илјади ден.  

- вредносно усогласување на тековните средства во износ од 225 илјади 

ден. и  

- останати оперативни трошоци во износ од 12.716 илјади ден. 

 

  Вкупната актива на друштвото изнесува 75.040 илјади ден. и од  овој износ на 

нетековните средства отпаѓаат 57.601 илјади ден, а на тековните средства  17.439 

илјади ден. Друштвото има нови инвестиции во износ од 212 илјади ден. Тековните 

средства во 2017 год. изнесуваат 17.439 илјади ден. и од овој износ на 

побарувањата од купувачите отпаѓаат 14.415 илјади ден. Исто така друштвото 

бележи намалување и на тековните обврски во однос на претходната година. Овие 

обврски во 2017 изнесуваат 103.649 илјади ден. а во 2016 год. изнесуваа 120.050 

илјади ден. Најголем дел од овие обврски односно 87.440 илјади ден. се по основ на 

позајмици спрема поврзани друштва. 
 

 

 

VI.Развој на друштвото во 2018 година 

Согласно Одлука за присоединување на друштво со ограничена одговорност од 

28.07.2017 година донесена од страна на Собранието на акционери на Макпромет Штип  

започна постапка за статусна промена-присоединување  на Друштвото за проектирање, 

производство и монтажа на опрема и инсталации Макмонтинг –М ДООЕЛ кон Матичното 

друштво Европа ДООЕЛ Штип.  Со потврдување на оваа спогодба, деловната активност на 

Друштвото за проектирање, производство и монтажа на опрема и инсталација 

Макмонтинг-М ДООЕЛ Штип како друштво запре заклучно со 31.12.2017 год.. 

Вработените во Друштвото ги задржаа истите права и обврски од работен однос и истите  

се пренесат кај преземачот Европа ДООЕЛ Штип, како нов работодавач. 

Деловните активности на Макмонтинг-М ДООЕЛ Штип во 2018 год, продолжуваат 

како континуитет во рамките на правното лице Европа ДООЕЛ Штип. 

 

 

 

                                                                                                          Управител 

                                                                                                          Стојанче Максимов 


