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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите на
Друштвото за управување со инвестициски фондови
ИНОВО СТАТУС АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи
Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото за управување
со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје (во понатамошниот текст: „Друштвото“),
кои што ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2020 година,
Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината, Извештајот за паричните
текови за периодот која завршува тогаш како и преглед на значајните сметководствени политики и
други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи
Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна
Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна
контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи
коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се 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 ревизорските стандарди кои се во
примена во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010).
Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да
добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално
погрешни прикажувања.
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 се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие
проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и
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објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликуваат ревизорски
постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за
ефективноста на интерната контрола на Друштвото.
Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени
политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и
оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.
Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за
да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.
Мислење
Според нашето мислење, финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите
материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото за управување со инвестициски фондови
ИНОВО СТАТУС АД Скопје заклучно со 31 декември 2020 година како и неговата финансиски
успешност и неговите парични текови за периодот која завршува тогаш во согласност со
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.
П р и л е п, 24.03.2021 година
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IZVE[TAJ ZA FINANSISKATA SOSTOJBA
na INOVO STATUS AD SKOPJE
za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri 2020

Bele{ka
SREDSTVA
Pari~ni sredstva
Pobaruvawa
Pobaruvawa za danok od dobivka
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost za trguvawe
Nematerijalni sredstva
Oprema

14
15

16
17

VKUPNO SREDSTVA
OBVRSKI I GLAVNINA
Obvrski
Obvrski sprema dobavuva~i
Ostanati kratkoro~ni obvrski
Vkupno obvrski
Glavnina
Akcionerski kapital
Rezervi
Akumulirana dobivka (zaguba)
Dobivka (zaguba) za periodot
Vkupno glavnina
VKUPNO OBVRSKI I GLAVNINA

18
19

20

31.12.2020
(000) MKD

31.12.2019
(000) MKD

3.873
178
6
-

3.649
185
5
-

4.057

3.839

54
54

50
1
51

13.374
(9.586)
215
4.003

13.374
(10.271)
685
3.788

4.057

3.839

Bele{kite se sostaven del na finansiskite izve{tai
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IZVE[TAJ ZA PARI^NITE TEKOVI na
INOVO STATUS AD SKOPJE
za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri 2020

31.12.2020
(000) MKD

31.12.2019
(000) MKD

2.146
(1.257)
(272)
(392)
-

2.187
(1.221)
(300)
(343)
2

Pari~ni tekovi od operativni aktivnosti
Pari~ni primawa od nadomesti
Isplateni tro{oci za vraboteni
Isplateni tro{oci za naemnini
Isplateni ostanati operativni rashodi
Platen danok od dobivka
Neto pari~ni tekovi od operativni aktivnosti

225

325

-

-

-

-

-

-

-

-

225

325

Pari~ni sredstva na po~etokot na godinata

3.649

3.324

Pari~ni sredstva na krajot na godinata

3.874

3.649

Pari~ni tekovi od vlo`uva~ki aktivnosti
Primeni kamati
Nabavki na softveri
Nabavki na oprema
Proda`ba (steknuvawe) na hartii od vrednost, neto
Neto pari~ni tekovi od vlo`uva~ki aktivnosti
Pari~ni tekovi od finansiski aktivnosti
Iskoristeni / (vrateni) zaemi
Uplaten kapital
Neto pari~ni tekovi od finansiski aktivnosti
Neto zgolemuvawe (namaluvawe) na pari~ni sredstva

Bele{kite se sostaven del na finansiskite izve{tai
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IZVE[TAJ ZA PROMENI VO GLAVNINATA na
INOVO AD SKOPJE
za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri 2020

Vo (000) MKD
Sostojba na 1 januari 2019 godina
Seopfatna dobivka
Dobivka / (Zaguba) za periodot
Drugo
Vkupna seopfatna dobivka
Transakcii so sopstvenicite
Nova emisija na akcii
Sostojba na 31 dekemvri 2020 godina
Vo (000) MKD
Sostojba na 1 januari 2020 godina
Seopfatna dobivka
Dobivka / (Zaguba) za periodot
Drugo
Vkupna seopfatna dobivka
Transakcii so sopstvenicite
Nova emisija na akcii
Sostojba na 31 dekemvri 2020 godina

Akumulirana
dobivka
(zaguba)

Akcionerski
kapital

Zakonski
rezervi

13.374

-

-

-

13.374

-

(9.586)

3.788

13.374

-

(9.586)

3.788

-

-

13.374

-

Bele{kite se sostaven del na finansiskite izve{tai

(9.859)
273
273

215
215
(9.371)

Vkupno
glavnina
3.515
273
273

215
215
4.003
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