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АСУЦ БРОКЕР АД Скопје

Позиција Белешка Тековна  година
Претходна     

година
СРЕДСТВА 2019 2018

Нетековни средства

Нематеријални средства 22

Матерјални средства 23 45.862 21.506

Вложувања  и долгорочни финансиски средства 24 590.399 307.376

Долгорочни побарувања

Вкупно нетековни средства 636.261 328.882

Тековни средства

Парични средства и парични еквиваленти 27 4.691.293 4.683.954

Краткорочни финансиски побарувања 26 3.100.000 3.100.000

Краткорочни побарувања 25 280.344 439.976

  Побарувања од купувачи 244.382 378.084

  Побарувања од даноци 26.335 56.863

Други побарувања 9.627 5.029

Залихи

АВР 25 6.501 9.779

Вкупно тековни средства 8.078.138 8.233.709

ВКУПНО СРЕДСТВА 8.714.399 8.562.591

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

Капитал

Основна главнина 3.075.190

Премии на емитирани акции 3.075.190

Резерви 2.070.320 1.891.547

Пренесена Загуба /Добивка 2.219.484 1.987.300

Добивка/ загуба за деловната година 810.513 1.097.071

Вкупно капитал 28 8.175.507 8.051.108

ОБВРСКИ

Краткорочни обврски 30 219.232 184.977

  Обврски спрема добавувачите 216.374 171.259

Обврски за аванси, депозити и кауции 2.714 13.718

  Обврски кон вработените

  Обврски за даноци 144

Останати краткорочни обврски 29 9.839

Краткорочни финансиски обврски

ПВР 30 309.821 326.506

Вкупно обврски 538.892 511.483

ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ 8.714.399 8.562.591
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
 на ден 31.12.2019 година



АСУЦ БРОКЕР АД Скопје
Тековна

 година

2019 2018

Приходи од продажба 9 5.179.317 5.442.405

Набавна вредност на продадени стоки и производи

Брути добивка 5.179.317 5.442.405

Останати приходи 9 7.017 11.395

Потрошени материјали 10 8.901 57.707

Трошоци за  услуги 11 209.521 225.341

Останати трошоци од работењето 12 1.229.066 1.315.517

Трошоци за вработени 13 2.816.226 2.554.098

Амортизација 14 21.644 10.203

Останати расходи од работењето 15 20.564 220.051

Вкупно оперативни расходи 4.305.922 4.382.917

Оперативна добивка 880.412 1.070.883

Приходи од финансирање 16 60.421 192.801

Расходи од финансирање 17 15

Добивка пред оданочување 18 940.818 1.263.684

Данок на добивка 19 130.305 166.613

Добивка за финансиската година 20 810.513 1.097.071

Останата сеопфатна добивка 59.671                         -   

Останата сеопфатна загуба                            -   -28.809

ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА 21 870.184 1.068.262
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ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА                                                                                                                                                                                                                                   

за периодот од 01.01. до 31.12.2019 година

Позиција Белешка

Претходна          

година



Запишан 

капитал
Резерви

Акумулирана 

добивка/загуб

а

Вкупно

0

Состојба на 01 јануари 2019 3.075.190 1.891.547 3.084.371 8.051.108

Распределба на добивката 90.293 -864.887 -774.594

Зголемување 28.809 28.809

Останати неспомнати промени-ревалориз.резерва 0

Добивка/загуба за финансиската година 59.671 810.513 870.184

Состојба на 31 декември 2019 3.075.190 2.070.320 3.029.997 8.175.507
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ за годината која завршува на 31.12.2019



Позиција Белешка 2019

Парични текови од деловни активности

Добивка (загуба) по оданочување 810.513

Усогласување за:Амортизација 21.644

  Побарувања од купувачи 133.702

  Побарувања од даноци 30.528

Други побарувања -4.598

Залихи 0

АВР 3.278

  Обврски спрема добавувачите 45.115

Обврски за аванси, депозити и кауции -11.004

  Обврски кон вработените 0

  Обврски за даноци 144

Останати краткорочни обврски 9.839

Краткорочни финансиски обврски 0

ПВР -16.685

Нето прилив од деловни активности 1.022.476

Паричен тек од инвестициони активности /

Директни набавки на нетековни средства 46.000

Зголемување/намалување на долгорочни вложувања -283.023

Нето промени од инвестициони активности -237.023

Паричен тек од финансиски активности /

Краткорочни финансиски побарувања 0

Краткорочни финансиски обврски 0

Исплатени дивиденди -778.114

Нето промени од финансиски активности -778.114

Нето зголемување (намалување) на пари и парични 

еквиваленти
27 7.339

Пари и парични еквиваленти на почетокот на 

пресметковниот период (01 Јануари)
4.683.954

Пари и парични еквиваленти на крајот на 

пресметковниот период (31 Декември)
4.691.293 8

           ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ                                                                                                                                                    

за годината која завршува на 31 декември 2019
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БЕЛЕШКА 1.     ОПШТИ ПОДАТОЦИ 

 
 Друштвото АСУЦ БРОКЕР АД Скопје е акционерско друштво и е основано на 06.02.2013 

год. и е регистрирано во Централниот регистар на Р. Македонија. Основна дејност на друштвото е 

под шифра 66.22-Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.  Седиштето 

на друштвото е на бул. Едвард Кардељ бр. 26 Б Скопје, Гази Баба.  Друштвото има добиено 

Решение од Агенцијата за супервизија на осигурување под бр. УП-07-1-111 од 05.02.2013 година за 

издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи. Матичниот број на друштвото е 

6848397 и ЕДБ 4043013512847.  

Основачкиот влог на друштвото е паричен  во износ од 50.000 евра и е во групата на мали субјекти. 

Органи на управување на друштвото се: 

- Собрание, и 

- Одбор на директори 

При Централниот регистар на Република Македонија друштвото има регистрирано еден 

извршен член на Одбор на директори- Лидија Мирчевска Ангелевска, бул. Видое Смилевски Бато 

бр.8б-2/23 Скопје-Аеродром, и четири неизвршни директори –Зекирија Зекири, ул 2 бр.63 Морани 

Студеничани, Силвија Митревска-Филипова, ул Февруарски поход бр.34-1/19 Скопје, Аеродром, 

Горанчо Николовски, ул 11 бр.3 Долно Лисиче, Аеродром и Наташа Алексов, бул. Крсто Мисирков 

бр.9/28 Скопје, Чаир. На 16-то Собрание одржано на 03.07.2019 год. донесени се: Одлука за 

престанок на функција Извршен директор на дотогашниот Извршен директор на АСУЦ БРОКЕР 

АД ,Ненад Мицевски, Одлука за разрешување на неизвршен член на АУЦ БРОКЕР АД –Ферид 

Кочан и Одлука за разрешување на неизвршен член на АУЦ БРОКЕР АД –Соња Ристевска.После 

овие промени, бројот на членови во Одборот на директори изнесува 5 (пет). 

Овластено лице на друштвото е Лидија Мирчевска Ангелевска, Извршен директор без 

ограничување. 

     На крајот на 2019 година АСУЦ БРОКЕР има 7 вработени  (2018 - 6 вработени). 

 

БЕЛЕШКА 2. ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ СО МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ 

             ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ (МСФИ) 

 

Друштвото АСУЦ БРОКЕР АД Скопје известува согласно со Меѓународните стандарди за 

финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, 

објавени во Правилникот за водење сметководство („Службен весник на РМ“, бр, 159/09, 164/10 и 

107/11), кои ги содржат: 

- Меѓународните сметководствени стандарди – МСС – прифатени во Република Македонија,  

- Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ, 

- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување - ПКТ и  

- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното  

финансиско известување - КТМФИ. 

 

БЕЛЕШКА 3.  ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИ 

 

Финансиските извештаи подготвени од друштвото за секоја тековна година се составуваат во 

согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување МСФИ објавени во Република 

Македонија во Правилникот за водење на сметководството. 
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Финансиските извештаи се подготвуваат по методот на споредливост – тековната со 

претходната година и се презентираат во  МКД. Онаму каде е потребно споредбените податоци се 

прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година. 

Финансиските извештаи подготвени за тековната година се поединечни. 

Сетот на  финансиските извештаи ги опфаќа следниве: извештај за финансиската состојба, 

извештај за добивката и сеопфатната добивка, извештај за паричните текови, извештај за промени 

на капиталот и објаснувачките белешки. 

БЕЛЕШКА 4. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ МЕТОДИ 

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за 

вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) 

вредност. 

4.1. КОРИСТЕЊЕ НА ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА 

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени 

сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да 

се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на 

последните расположливи информации. 

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, 

објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, објективната вредност 

на вложувањата расположливи за продажба и сл. 

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во 

врска со околностите на коишто била заснована проценката или како резултат на нови 

информации, поголемо искуство или последователни случувања. 

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето 

добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената 

влијае и на двете. 

4.2.  КОНТИНУИТЕТ ВО РАБОТЕЊЕТО 

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во 

работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема 

намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. 

4.3.  СТРАНСКИ ВАЛУТИ  

 Искажувањето на транскациите изразени во странски валути, а пресметани во МК денари 

се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во 

странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРМ на последниот ден од 

пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени 

се во Извештајот за останата сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирањето за 

пресметковниот период. 
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4.5.  СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ   

 

Финансиските извештаи за тековната година редовно се ревидираат, со што се овозможува 

споредбени показатели со финансиските извештаи од претходната година. 

4.6.  ОДНОС СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ И НИВНИ ТРАНСАКЦИИ    

 

Трансакциите помеѓу поврзани страни (АСУЦ Боро Петрушевски Скопје) и отворените 

салда се обелоденуваат во финансиските извештаи на групата. Трансакциите помеѓу поврзаните 

страни во рамките на групата и отворените салда се елиминираат при подготвувањето на 

консолидираните финансиски извештаи на групата по методот на потполна консолидација. 

Трансакциите меѓу поврзаните страни главно се однесуваат на давање и примање  услуги  и 

нивното вреднување. Утврдувањето на трансферните цени се врши на принципот трошоци плус, 

односно цена на чинење плус просечна маржа во  дејноста на групацијата. 

БЕЛЕШКА 5.  ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕНКИ  

 

5.1.  ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

 

 Нематеријалните средства се средства без физичка содржина, а кои можат да се 

идентификуваат и од нив се очекува да создаваат економски користи. Трошоците за развој на 

компјутерски софтвер се признаваат како нематеријални средства и се амортизираат користејќи 

праволиниски метод во текот на период од пет години. 

  

 
5.2  ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА  

 (НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА) 

 

 

Опремата се евидентира по набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и 

резервирањето поради обезведнување, доколку постои. Набавната вредност на материјалните 

средства ја опфаќа набавната (куповната) цена, вклучувајќи ги сите трошоците кои директно 

можат да се припишат на доведувањето на средството во работна состојба. 

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се 

признаваат како посебно средство, соодветно само кога постои веројатност од прилив на идни 

економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно 

да се измери. Сите другитрошоци за редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи 

во Извештајот за сеопфатна добивка во текот на пресметковниот период во кој се јавуваат. 

Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека друштвото ќе го користи 

средството. Опремата се амортизира според систематска основа низ времетраењето на корисниот 

век на употреба на даденото средство.  

Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин: 

             

 - Опрема                     5 години  

 - Компјутери         4 години 

 

Стапките на амортизација се определуваат на следниот начин: 

 - Опрема                 20 %  

 - Компјутери                 25 % 
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Пресметувањето на амортизацијата започнува истиот ден кога средството станува расположливо за 

употреба т.е. кога тоа е на локацијата и во состојба неопходна за тоа да биде оперативно способно 

на начин предвиден од страна на раководството. 

 
Отпишување (повлекување од употреба и оттуѓување) 

 

Недвижности, постројки и опрема се отпишуваат од деловните книги во момент на оттуѓување или 

доколку понатаму од него не се очекуваат никакви идни економски поволности. 

Добивките или загубите кои настануваат со отпишувањето на одредено средство, се утврдуваат 

како разлика помеѓу проценетата нето добивка од оттуѓувањето на тоа средство и неговата 

сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход во периодот во кој се настанати. 

 

5.3.   ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

Недвижностите и опремата се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога 

одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не 

може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средсвата го надминува нивниот 

надоместлив износ, се признава загуба од обезвреднување. Надоместливиот износ претставува 

повисокиот износ меќу нето продажната цена и употребната вредност  на средствата. Нето 

продажната цена е износ кој се добива од продажба на средството во трансакција меѓу добро 

известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни 

готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од 

нивното отуѓување на крајот на употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за 

поединечни средства или ако тое е неможно за целата група на средства кои генерираат готовина. 

 

5.4.   ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следниве категории: по објективна 

вредност преку добивки или загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање, депозити и 

побарувања и финансиски средства расположиви за продажба. Класификацијата зависи од целта за 

која средствата биле набавени. Раководството ја определува класификацијата на финансиските 

средства при почетното признавање. 

 

 ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ ПОБАРУВАЊА 

Побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и 

другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за 

каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата. 

Во вкупните побарувања најзначајна ставка се побарувањата од купувачите во земјата. За овие 

побарувања друштвото ги има усвоено следниве политики: побарувањата од купувачите во земјата 

ги евидентира во денари и по срочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-3 месеци,  од 3-9 

месеци од 9 до 12 месеци, над 12 месеци) 

Побарувањата кои се сомнителни и неизвесни во наплатата друштвото ги евидентира на посебна 

сметка сомнителни и спорни побарувања во која спаѓаат сомнителните ненаплатени побарувања и 

тужените побарувања. За побарувањата од купувачи спрема кои е отпочната стечајна постапка 

друштвото врши редовно пријавување на своето побарување и за истото врши исправка на 

вредноста по индиректна метода. 

Доколку побарувањето е признато од стечајниот управник неговиот отпис не е сврстен во групата 

на даночно непризнати расходи. За тужените побарувања за коишто постои правосилно судско 
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решение за наплата, а кои неможи да се наплатат, друштвото врши директна исправка на вредноста 

и оваа исправка не е сврстена во групата на даночно непризнати расходи. 

 

5.7. ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ И МЕРЕЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ 

ВЛОЖУВАЊА 

Орочените депозити,  се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно со договор. 

Пресметаните камати се капитализираат по нивната достасаност, согласно со  договорот. 

Останатите краткорочни вложувања се искажуваат по набавна вредност, зголемена за каматата 

согласно склучениот договор. 

 

5.8.   ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА 

  (ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ) 

Парите на сметките во денари кај комерцијалните банки се водат во номинални износи 

според доставениот извод за состојбата на прометот на тие сметки. 

Парите во благајна во денари се искажуваат по номинална вредност. 

Девизите на сметките во банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народната банка на 

Република Македонија на денот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба. 

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката 

(благајната) и на крајот на месецот. 

За целите на составување на Извештајот за парични текови:  

а) паричните средства ги опфаќаат готовината во касите и депозитите по видување (денарски и 

девизни), 

б) паричните еквиваленти ги опфаќаат краткорочните, високо ликвидни вложувања, кои брзо 

можат да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во 

промената на нивната вредност (рок на достасаност до 3 месеци и помалку). 

 

5.9.   ПОЛИТИКА ЗА АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА 

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски 

разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причината за 

разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на 

соодветна сметководствена исправа. 

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се искажат 

како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат 

услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнуваат побарувањата, временските 

разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и 

искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна 

сметководствена исправа. 

 

5.10.   ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАПИШАНИОТ КАПИТАЛ 

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во 

трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот на вредноста на капиталот. 
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5.11.   ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕЗЕРВИТЕ 

 

 Законските  резерви се формирааат од остварената добивка врз основа на законските 

одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, 

Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, 

се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на 

оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби 

само за покривање на загуби.  

 

5.13.   ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАДРЖАНАТА 

  (АКУМУЛИРАНАТА) ДОБИВКА / ЗАГУБА 

Во деловните книги на друштвото АСУЦ БРОКЕР АД посебно се искажува задржаната 

(нераспоредена) добивка, а посебно искажаната добивка од работењето во тековната година. 

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на 

друштвото, а во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва. 

Дивидентите се признаваат како обврска за периодот во кој што се одобрени од страна на 

сопствениците на Друштвото. Дивидентите за годината што се објавени по извештајниот датум се 

објавени во Белешката за настани по датумот на известување. 

 

5.14.   ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОБИВКАТА  

           ИЛИ ЗАГУБАТА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА 

Добивката или загубата во тековната година во Извештајот за финансиската состојба се 

искажува по оданочувањето како добивка, односно загуба од работењето. 

 

5.15.   ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ 

Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема кредитните 

институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни 

обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според 

склучениот договор. 

 

5.16.   ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ ОБВРСКИ 

Обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, 

депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за 

даноци, придонеси и други давачки,  и останатите краткорочни обврски се искажуваат во вредност 

која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот 

договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган на друштвото. 

Овие обврски се класифицираат како краткорочни, доколку на датумот на изготвување на 

Извештајот на финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци. 

Друштвото врши пресметка  и исплаќа плата, придонеси и даноци од плата на вработените 

секој месец до 15 во тековниот за претходниот месец. 

Друштвото врши пресметка  и плаќање на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на 

вработените во согласност со домашната законска регулатива, односно придонесите 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. 
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 Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална 

отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на 

пензионирање. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи се 

смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи. 

  

5.17.   ПОЛИТИКА НА ИСКАЖУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА 

Данокот на добивка се утврдува и се плаќа според Годишниот даночен биланс и истиот 

претставува одбитна ставка од финансискиот резултат пред оданочување во Билансот на успех 

(Извештајот за сеопфатна добивка). Данокот на добивка согласно важечките законски прописи се 

пресметува на основицата-позитивен финансиски резултат зголемен  за   одредени трошоци 

коишто не се признаваат за целите на оданочување (непризнати трошоци) и кога се  врши 

распределба на добивката за дивиденда. Данокот на добивка се пресметува со примена на важечка 

стапка на денот  изготвување на извештајот за финансиска состојба и истата изнесува 10%.  

 

 
Одложен даночен трошок 

 

Признавање на одложениот данок - одложени даночни средства и одложени даночни 

обврски, се врши во согласност со МСС 12 - Данок на добивка. 

 

5.18.   ПОЛИТИКА ЗА ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА 

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат 

соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност 

може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават 

документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во 

корист на сметките на обврските. 

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, се одложуваат 

преку временски разграничувања за идни периоди. 

Во корист на временските разграничувања се евидентираат и наплатените приходи кои се 

однесуваат за идните периоди, а за кои не било искажано соодветно побарување. 

 
 

5.19.   НАЕМИ 

 

 Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од 

сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството 

се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по 

сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период 

Друштвото нема трансакции кои преставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува ни 

како корисник на такви средства. 

 Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се 

задржани од наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми. Исплатите на 

оперативниот наем се признаваат како трошок на пропорционална основа во текот на наем 

периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во 

периодот на нивното настанување. 
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5.20.   ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 

 

Приходите се признаваат доколку е веројатно дека идните економски користи ќе бидат 

прилив за Друштвото и доколку овие користи можат веродостојно да се измерат 

Приходите  на Друштвото се состојат од приходи од брокеража која ја наплатуваат од 

осигурителните компании како и д приходи од депонирани средства во банкарски институции.  

Расходите  од деловното работење се признаваат во добивки или загуби во моментот на 

искористување на услугите односно во периодот на нивното настанување. 

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на 

средства. Финансиските расходи се состојат од камати на обврски по позајмици и камати за 

задоцнето плаќање на обврски. 

5.21.   ТРОШОЦИ ОД ПОЗАЈМИЦИ 

Трошоците за позајмици се признаваат како расходи за периодот во кој се настанати, освен 

оние кои се капитализирани. 

Трошоците за позајмиците директно припишани на стекнување, изградба или производство на 

средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел од 

набавната вредност, односно цената на чинење на средството. 

5.22.   ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ 

Трансакциите помеѓу поврзани страни, друштвото и АСУЦ Боро Петрушевски и 

отворените салда се обелоденуваат во финансиските извештаи на друштвото. Друштвото реализира 

трансакции со поврзаната страна во нормалниот тек на работењето. 

 

5.23.   РЕЗЕРВАЦИИ 

Резервациите се признаваат кога Друштвото има постојана обврска како резултат на минат 

настан, кога е веројатно дека од одливите на ресурсите кои вклучуваат економски користи ќе се 

бара исплата на обврската,  и кога со веродостојна проценка може да се процени  износот на 

обврската. Расходот за било која резервација се признава во Извештајот за сеопфатна добивка 

намалено за износот на намалување.  Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен 

резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред 

оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.  

 

 
5.24. НЕИЗВЕСНОСТИ 

  

Неизвесни обврски се можни обврски кои се јавуваат од поранешни настани и чие 

постоење ќе биде потврдено само со случувањата или неслучување на еден или повеќе неизвесни 

идни настани кои не се во целост под влијание на друштвото. Неизвесна обврска е и сегашна  

обврска која се јавува од поранешни настани но не е признаена поради тоа што одливот на ресурси 

кои вклучуваат економски користи ќе биде  баран за исплата на обврска а износот на обврската не  

може да се измери со задоволителна веродостојност. Друштвото не ги признава неизвесните 

обврски во финансиските извештаи туку само ги обелоденува. Неизвесни средства се можни 

средства кои се јавуваат од поранешни настани и чие постоење ќе биде потврдено само со 

случување или не случување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под 

контрола на Друштвото.  Друштвото не признава неизвесни средства, туку само ги обелоденува 

таму каде што приливот на економски користи е веројатен. 

 



АСУЦ БРОКЕР АД Скопје 

Белешки кон финансиските извештаи 

 

 

Финансиски извештаи за 2019 година 

 

18 

БЕЛЕШКА 6.  НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ НА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА 

За ефектите од деловните случувања кои настануваат во периодот помеѓу издавање на 

Извештајот за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат финансиските извештаи, и се во 

директна врска со состојбата на позициите кои постојат на датумот на издавање на Извештајот на 

финансиската состојба, се врши корекција на претходно признатите износи во финансискиот 

извештај. 

За ефектите од деловните случувања кои настануваат во периодот помеѓу издавање на Извештајот 

за финансиската ситуација и датумот кога се одобруваат финансиските извештаи, а се однесуваат 

на околности кои не постоеле на датумот на Извештајот за финансиската состојба, во белешките 

кон финансиските извештаи се врши обелоденување на природата на случувањето и процена на 

неговиот финансиски ефект. 

 

8.  УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ 

8.1 Финансиски ризици 

 

Друштвото влегува во  различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно 

работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Управувањето со 

ризиците на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон 

минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз испешноста на деловното работење. 

Управивањето со ризици на Друштвото го врши Раководството врз основа на претходно одобрени 

политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните 

подрачја, како што се кредитниот, ликвидносниот, пазарниот и ризикот од курсни разлики 

Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните: 

 
Кредитен ризик 

 

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат 

во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Кредитниот ризик настанува од побарувања 

од купувачите. 

 
Ликвидносен ризик 

 

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во 

состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. 

Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање 

на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето  работење. 

 
Пазарен  ризик 

 

Пазарен ризик  е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странски валути и 

каматните стапки кои имаат влијание на приходите на Друштвото или на вредноста на 

финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на 

изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимилизирање на повратот на средства. 
Ризик од промени на курсевите 

 

Друштвото  не влегува во трансакции во странска валута, бидејќи ги извршува своите 

активности само во земјата и во локална валута, денар,  и истото не е изложено на  промени на 

курсевите на странските валути.  
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Каматен ризик 

 

Друштвото е изложувено  на ризик од промени на каматни стапки кои влијаат на неговата 

финансискa состојба и готовинските текови. Друштвото не користи кредити и не е изложено на 

каматен ризик. 

 

 
Даночен ризик 

 

Согласно законските прописи во Република Македонија, финансиските извештаи и 

сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти 

по поднесувањето на даночните извештаи за годината.  Било какви дополнителни обврски за 

даноци кои можат да произлезат во случај на даночна контрола, не можат да бидат проценети со 

разумна точност. 

  
Утврдување на објективна вредност 

 

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата 

од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по 

кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и 

обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. 

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната 

сметководствена вредност со оглед  на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во 

рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата 

расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства.  

 

 
8.2.   Финансиски инструменти 

 

Ризик на финансирање 

 

Друштвото врши финансирање на своето работење oод сопствени средства и не користи 

краткорочни и долгорочни кредити и не се соочува со ризик на финансирање. 
 

                                                                                                                                                                       (во ден.) 

% на задолженост во однос на вкупните средства                                            2019               2018 

Вкупни обврски 219.232 184.977 

Вкупни средства (актива) 8.714.399           8.562.591 

процент на задолженост 2.52% 2.16% 

 

Од табелата може да се забележи дека финансискиот ризик е генерално на исто ниво како и 

претходната година. 
 

Ризик од девизни валути 

 

Друштвото  не е изложено на девизен ризик, бидејќи ги извршува своите активности само 

во земјата и во локалната валута, денари.  Во 2019 година друштвото нема ниту побарувања ниту 

обврски спрема странски партнери. Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година Друштвото 

нема  монетарни средства и обврски деноминирани во странска валута поради што ризикот од 

курсни разлики не е прикажан во овие финансиски извештаи.  
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Ризик од промени на каматите 

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи 

кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по  

варијабилни каматни стапки.  

Друштвото нема  деловни активности на меѓународните пазари,  и не е изложено на ризик од 

курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути. Со состојба на 31 декември 2019 

и 2018 година Друштвото нема материјално значајни монетарни средства и обврски деноминирани 

во странска валута поради што ризикот од курсни разлики не е прикажан во овие финансиски 

извештаи.  

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на 

каматниот ризик  на крајот на годините е како што следува: 

Финансиски средства 2019 год. 2018 год. 

Некаматоносни   

Парични средства и еквиваленти             2.319          22.424 

Побарувања од купувачите         244.382         378.084 

Останати побарувања           35.962          61.892 

Вкупно 282.663         462.400 

 

Со променлива каматна стапка 

Парични средства и еквиваленти 

Oрочени депозити 

4.688.974 

3.100.000 

4.661.530 

3.100.000 

Вкупно                                                                                                                                                              7.788.974 7.761.530 

 

 

Финансиски обврски 

 

Некаматоносни 

 2019 год. 2018 год. 

Обврски спрема добавувачи 216.374 171.259 

Останати обврски     2.858   13.718 

Вкупно 219.232  184.977 

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните 

стапки на побарувањата   за 2% поени. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а 

негативните се намалувања на добивката за соодветниот период. 

Анализа на сензитивноста на каматните стапки 

 

   2018 год. 

 Нето износ + 2% -2% 

Добивка/загуба 7.761.530 155.231 (155.231) 

    

2019 год. 

 Нето износ + 2% -2% 

Добивка/загуба 7.788.974 155.780 (155.780) 
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Ризик од ликвидност 

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на друштвото со состојба на 

31 декември тековната година според нивната доспеаност: 

 Недоспе

ани 

До 3 

месеци 

3-6 

месеци 

6-12 

месеци 

 Над 12 

месеци 

        Вкупно 

Парични средства 4.691.293 / / / / 4.691.293 

Купувачи од земјата   217.560 / 13.308 /        13.514 244.382 

Побарувања  за данок на добивка 26.335 / / / / 26.335 

Останати побарувања 9.627 /              /           / / 9.627 

Орочени депозити / / / / 3.100.000 3.100.000 

Вкупно     4. 4.931.301 / 13.308 / 3.113.514 8.071.637 

Обврски спрема добавувачи  216.374 / / / / 216.374 

Обврски за аванси од купувачи / 2.714               / / / 2.714 

Обврски за персонален данок / 144               / / / 144 

Вкупно 221.910 32.378 / / / 219.232 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

БЕЛЕШКА 9.    ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА 

                                                                                                                                                               ( во  ден.) 

           2019            2018 

Приходи од брокеража       5.179.317      5.442.405 

Останати приходи             7.017           11.395 

Вкупно      5.186.334      5.453.800 

 

 

 

БЕЛЕШКА 10.   ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 

 
Во 2019 година потрошените материјали, резервни делови и ситен инвентар се во износ од               

8.901 денари а во претходната  година истите изнесуваа 57.707  денари. 

 
 

БЕЛЕШКА 11.  УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

 
                                                                                                                                                                 (во ден.) 

              2019                    2018 

Телефонски, поштенски услуги и интернет 78.502 90.791 

Такси услуги  274 10.856 

Останати услуги (софтвер и одржување, графички услуги) 

Tрошоци за промоција и реклама 

97.705 

33.040 

91.246 

32.448 

Вкупно           209.521                  225.341 
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БЕЛЕШКА 12.   ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО 

                                                                                                                                                                  (во  ден.) 

              2019                     2018 

Трошоци за репрезентација          255.317         350.089 

Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот         11.284          10.036 

Банкарски трошоци и провизии 

Надоместоци на членови на Одборот на директори 

       182.185 

       273.420 

       182.799 

       273.425 

Останато ( сметководство, ревизија, проценка, адвокати, дог.дело)                                                                                           506.860         499.168 

Вкупно                                                                                                                        1.229.066          1.315.517 

 

 
БЕЛЕШКА 13.   ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 

-  

-        (вo  ден.) 

             2019                   2018 

Плати и надоместоци на плата 

Трошоци за даноци  и придонеси на плати  

Регрес за годишен одмор 

Дневници за службени патувања 

Останато(семинари, новогод.надомест, осигурув.и помош) 

1.702.160 

833.117 

44.788 

13.735 

222.426 

1.552.483 

750.946 

66.665 

15.219 

168.785 

Вкупно 2.816.226 2.554.098 

 

Од горниот преглед се гледа дека трошоците за вработените се зголемени во однос на 2018 година. 

заради зголемениот  број на вработените во тековната во однос на претходната година. 

 
 

БЕЛЕШКА 14.   ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА 

 
Трошоците  за пресметаната амортизација за 2019 година изнесуваат 21.644 денари а во 

претходната година тие изнесуваа 10.203 денари.  

 

 
БЕЛЕШКА 15.  ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 

 
                                                                                                                                                              (во  ден.) 

                2019                      2018 

Расход по основ на отпис на побарувања 

Одобренија, попусти и рабати 

                       4 

              20.560 

                6.594 

             213.457 

Вкупно               20.564              220.051 

 

 

БЕЛЕШКА 16.   ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ 

                                                                                                                                           (вo  ден.) 

        2019            2018 

Приходи од камати од неповрзани субјекти 

 

60.421 192.801 

Вкупно 60.421 192.801 
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БЕЛЕШКА 17.   РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ  

 
                                                                                                                                                                  (вo ден .) 

               2018               2018 

Расходи од одобренија 15 / 

Вкупно 15 / 

 

 
БЕЛЕШКА 18.   ДОБИВКА/ЗАГУБА  ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ 

 
Финансискиот резултат во 2019 година е позитивен односно добивка  во вкупен износ од          

940.818 денари, a вo 2018 година е остварена добивка во износ  1.263.684 денари. 

 

 
БЕЛЕШКА 19.  ДАНОК НА ДОБИВКА 

 
Согласно законските прописи данокот на добивка се плаќа на остварената добивка зголемена за 

непризнатите расходи, помалку искажаните приходи со поврзани субјекти и во случај кога се врши 

распределба на добивката за дивиденди на физички лица и нерезиденти.                                                                                                                 

 
                                                                                                                                                               (во ден.) 

 2019                       2018 

Финансиски резултат во извештајот за сеопфатна добивка 

Непризнати расходи 

  940.818 

  408.234 

1.263.684 

   402.445 

Даночна основа 

Реинвестирана добивка 

Даночна стапка  

Пресметан данок на добивка 

1.349.052 

     46.000 

        10% 

   130.305 

1.666.129 

           / 

        10% 

   166.613 

Данок на добивка    130.305    166.613 

 
Во 2019 година друштвото има обврска за данок на добивка  во износ од   130.305   илјади ден. 

 

 
БЕЛЕШКА 20.  НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 

 
Добивката по оданочување на друштвото во 2019 година изнесува 810.513  денари а во 2018 год. 

добивката беше во износ од  1.097.071  ден. 

 

 
БЕЛЕШКА 21.  ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА 

 

 За тековната 2019 година вкупната сеопфатна добивка изнесува 870.184 денари и е 

поголема од нето добивката за деловната година за 59.671 ден. како резултат на повторното 

мерење на финансиски средства расположиви за продажба.  Во предходната 2018 година  вкупната 

сеопфатна добивка изнесуваше 1.068.262 денари. 
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БЕЛЕШКА 22.   НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

                                                                                                                                                                            (во ден.) 

Вид на основно средства Софтвер 

Набавна вредност на НС 

(состојба на 01.01.2019 год.) 

 

                                                                      267.750                  

- директни зголемувања / 

- намалување  / 

- прекнижување / 

Состојба на НС на 31.12.2019 год. 267.750 

Исправка на НС на 01.01.2019 год.                                                                       267.750 

- амортизација во 2019 год. / 

- намалување / расходи / 

- прекнижување / 

Состојба на исправката на НС на 31.12.2019 год. 267.750 

Сегашна вредност на НС на 31.12.2019 год. 0 

  

 

 
БЕЛЕШКА 23.      НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА  

 

                                                                                                                                                      (вo  ден. ) 

Вид на основно средства Опрема Печатари и скенери Вкупно 

Набавна вредност на НПО 

(состојба на 01.01.2019 год.) 

59.917 12.999 

 

72.916              

- директни зголемувања 46.000 / 46.000 

- намалување  / / / 

- прекнижување / / / 

Состојба на НПО на 31.12.2019 год. 105.917 12.999 118.916 

Исправка на НПО на 01.01.2019 год. 48.971 2.439 51.410 

- амортизација во 2019 год. 19.044 2.600 21.644 

- намалување / расходи / / / 

- прекнижување / / / 

Состојба на исправката на НПО на 

31.12.2019 год. 

68.015 5.039 73.054 

Сегашна вредност на НПО на 

31.12.2019 год. 

37.902 7.960 45.862 

    

 

Сите недвижности, постројки и опрема со кои располага друштвото се користат за обавување  

на неговите активности. Со 31.12.2019 год. Друштвото нема залог врз опремата. 

 
 

БЕЛЕШКА 24.     ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

                                                                                                               
                                                                                                                           (вo ден.) 

           2019            2018 

WVP Premium Invest-Скопје 590.399          307.376 

Вкупно 590.399 307.376 

 
AСУЦ БРОКЕР АД има удели во WVP PREMIUM INVEST Скопје во вредност од  590.399 

ден. (2018 год. 307.376 ден.).  
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   БЕЛЕШКА 25.  КРАТКОРОЧНИ  ПОБАРУВАЊА  И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ            

                              ВЛОЖУВАЊА 

 

                                                                                                                                                             (во  ден.) 

Опис на краткорочни побарувања и краткорочни вложувања 2019  2018 

   

 Побарувања од купувачи 244.382  378.084 

o Купувачи во земјата 90.804  133.863 

o Побарувања од брокеража 153.578  244.221 

 Побарување од државата по основ на даноци и слично 26.335  56.863 

o Побарување за ДДВ    

o Побарување за повеќе платен данок на добивка 26.335  56.863 

 Побарувања од вработени 9.627  5.029 

 АВР 6.501  9.779 

o Однапред платени трошоци 6.501  9.779 

Вкупно          286.845         449.755 

 

 

Побарувањето од купувачите се побарувања по основ на продадени полиси на физички 

лица, а побарувањата за брокеража се побарувања за брокерска провизија од осигурителни 

друштва. Активните временски разграничувања се средства  за кои се очекуваат одобренија од 

осигурителните компании. 

Старосната структура на побарувањето од купувачите со состојба 31.12.2019 е следнава: 
                                                                                                                                            (во ден.) 

Побарувања од поврзаниот субјект               2019               

Недоспеани побарувања 

До 30 дена 

До 90 дена 

До 180 дена 

         217.560 

       / 

        / 

13.308 

Над 360 дена 13.514 

Вкупно          244.382 

 

 

БЕЛЕШКА 26.    ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ                                                                               
                                                                                                                              (вo  ден.) 

             2018                    2017 

Денарски средства на сметите во банките 3.100.000            3.100.000 

Вкупно 3.100.000            3.100.000        

  
Овие средства се уплатени од АСУЦ Боро Петрушевски Скопје како основачки капитал за 

Осигурителното брокерско друштво АСУЦ БРОКЕР АД Скопје и се пласирани како депозит во 

Централна коорпоративна банка АД Скопје. 

 
БЕЛЕШКА 27.    ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                              
                                                                                                                                       (вo  ден.) 

             2019                    2018 

Денарски средства на сметки во банките 

Денарски средства во благајна 

4.688.974 

2.319 

4.661.530 

22.424 

Вкупно 4.691.293 4.683.954 
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Денарските средства се водат во 4 банки и тоа: Централна Корпоративна банка АД Скопје, 

Комерцијална банка, Стопанска банка АД Скопје, и НЛБ Тутунска банка АД Скопје. Во ЦКБ се 

водат две сметки и тоа една наменска сметка на која,како и во останатите три банки, се уплаќаат 

премиите за осигурување и друга (трошковна) сметка на која друштвата за осигурување ги плаќаат 

брокерските провизии. 

 
Во Извештајот на паричниот тек  во 2019 и 2018 година  на друштвото претставени се: 
 

                                                                                                                                                 (во  ден.) 

  20     2019            2018 

 Паричен тек од деловни активности 1.022.476  1.200.267 

 Паричен тек од инвестициони активности (237.023)  (162.941) 

 Паричен тек од финансиски активности (778.114)  (941.392) 

Нето пораст/намалување на готовината    7.339           95.934 

 

 

БЕЛЕШКА 28.  ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ        

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                     (во  ден.) 

                      2019            2018 

Акционерски капитал 3.075.190 3.075.190 

Законски резерви 

Ревалоразициона резерва 

2.010.649 

59.671 

1.920.356 

(28.809) 

Акумулирана добивка 2.219.484 1.987.300 

Добивка/загуба за финансиската година                    810.513         1.097.071 

Вкупно 8.175.507 8.051.108 

 

Друштвото има издадено 500 обични акции со номинална вредност од 100 евра во противвредност 

на 6150 денари. Единствен акционер е Автосообраќаен Училишен Центар „Боро Петрушески“ 

Скопје и поседува 100%  од основната главнина на друштвото.  

Законските резерви се создадени инцијално врз основа на домашната регулатива и последователно 

се зголемени во текот на годините по пат на алокација на дел од нето добивката по оданочување. 

Друштвото има обврска да издвојува одреден процент на законски резерви, одреден со актот на 

основање, кој не може да биде помал од 5% од добивката во годината, се додека износот на 

резервите не достигне износ кој е еднаков на 1/10 од основачкиот капитал. Во согласност со 

законските одредби, резервите може да се користат за покривање на загубите од работење, 

купување сопствени акции, како и распределба на дивиденда.  

 

 
БЕЛЕШКА 29.  ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ 

 

                                                                                                                                                                 (во 000 ден.) 

Опис   2019 2018 

Одложени даночни обврски          9.839 / 

Вкупно    9.839 / 
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БЕЛЕШКА 30.   ТЕКОВНИ ОБВРСКИ 

                                                                                                                                                       (во ден.) 

Опис на тековни обврски  2019              2018 

 Обврски спрема поврзани друштва   / 

 Обврски спрема добавувачи 219.088  184.977 

o Обврски спрема добавувачи во земјата 

o Обврски за примени аванси 

216.374 

2.714 
 

171.259 

13.718 

 Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести 144  / 

o Персонален данок 144  / 

o Придонеси за ПИО /  / 

o Придонеси за здравство /  / 

o Придонес за вработување /  / 

 Обврски кон вработените /  / 

o Нето плати /  / 

o Останати обврски спрема вработените /  / 

 Тековни даночни обврски /  / 

o Обврски за за задржан данок /  / 

 Однапред пресметани трошоци 309.821  326.506 

o Наплатени полиси од купувачи 309.821  326.506 

Вкупно тековни обврски:         529.053                                                  511.483 

 

Старосната структура на обврските спрема добавувачите со 31.12.2019 година е како што следува: 
 

                                                                                                                                     (во ден.) 

Обврски спрема добавувачи во земјата                

Недоспеани                                                                                   216.374 

До 30 дена                                                                                          / 

До 90 дена                                                                                         2.858 

Вкупно                                                                                          219.232             

 

 Пасивните временски разграничувања се однесуваат на средства од наплатени полиси од 

купувачите кои сеуште не се наплатени од осигурителните компании. Плаќањето се врши  по 

прием на фактура од компаниите, која се доставува по истекот на полисираниот период. 

 
БЕЛЕШКА 31.    ПОВРЗАНИ СТРАНИ 

 
 АСУЦ БРОКЕР АД Скопје  има трансакции со поврзаниот субјект АСУЦ Боро 

Петрушевски Скопје, кој е доминантен  и единствен сопственик на друштвото. Сите трансакции со 

поврзаниот субјект произлегуваат од работењето и нивната вредност и услови се взаемно 

договорени. Во табелата што следува се дадени податоци за обемот и состојбите на трансакциите 

со поврзаниот субјект на и за периодот што завршува на 31.12.2019 година. 

Услугите меѓу поврзаните субјекти се продавани по пазарни цени.  

 

а) Приходи од продажба  

                                                                                                                                                                   (во ден) 

 2019           2018 

Приходи  181.260                 67.143 

Вкупно          181.260   67.143 
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б) Трошоци  

                                                                                                                                                                   (во 000 ден) 

           2019        2018 

Трошоци  /            / 

Вкупно /              / 

 

в) Надоместоци  

                                                                                                                                                                   (во 000 ден) 

          2019        2018 

Надоместоци на членови на Одбор на директори 273.420 273.420 

Вкупно 273.420 273.425 

 
БЕЛЕШКА 32.    ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ   

 

32.1 Дадени хипотеки на имот 

 

Друштвото нема дадено хипотеки на својот имот. 

 

32.2 Судски спорови 

 

Со состојба 31 декември 2019 и 2018 година друштвото  не води   судски спорови ниту спрема него 

се водат судски спорови.  Во согласност со тоа, не се предвидени резерви за потенцијални загуби 

на датумот на известување. 

 

32.3 Гаранции 
 

Друштвото во 2019 година  не користи банкарски гаранции.  

 
БЕЛЕШКА 33.    НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА 

 

 По датумот на составување на Извештајот за финансиска состојба  до денот на одобрување 

на овие финасиски извештаи нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските 

извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски 

извештаи.  
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� Обраќање на Извршен директор 

 Во седмата година од работењето на Осигурително брокерското друштво 

АСУЦ БРОКЕР АД се продолжи со следење и имплементација на законската 

регулатива, која во континуитет се менува, како и со остварување на поставените 

цели на друштвото. 

 Како што е случајот и со претходните години, така и во текот на оваа година, 

друштвото продолжи со вложување напори за зголемување и унапредување на 

работата и услугата на ниво погоре на скалилото за професионалност, што пак 
резултира кон подобри резултати и позадоволни клиенти. 

 Развојот на пазарот и зголемувањето на бројот на осигурително брокерски 

друштва со секоја наредна година, либерализацијата на осигурителните компании во 

однос на условите и поволностите кои ги нудат, било директно или преку мрежите за 

продажба, имаат значајно влијание врз работата на друштвото, а со тоа и врз износот 
на остварената премија. 

 Вработените во друштвото се вложуваа максимално во работата, трудејќи се 

да обезбедат најстручна помош за клиентите во сите фази од осигурувањето, 

почнувајќи од самиот процес - прием во осигурување преку анализирање и 

идентификување на ризиците, за на крајот да дадат стручен совет при изборот на 

најсоодветна понуда од страна на клиентот. 

 И во текот на оваа година друштвото беше присутно и активно со промоции, 

присуство на настани, како и интернет маркетинг, сè со крајна цел - зголемување на 

бројот на корисниците на услуги. Целна група, како и досега, беа корисниците на 

задолжителното осигурување, односно осигурувањето од автоодговорност. 

  Во Јуни 2019 година беше направена промена во менаџментот на друштвото, 

односно поради смрт на претходниот, беше назначен нов Извршен директор на 

Осигурително брокерското друштво АСУЦ БРОКЕР АД. 

 Следствено на случувањата и промените во раководните структури на АСУЦ 

„Боро Петрушевски“ на Град Скопје, како единствен акционер во ОБД АСУЦ БРОКЕР 

АД, во Декември  2019 година беше направена промена и во членовите на Одборот 
на директори, односно дојде и до зголемување на бројот на  членовите. 

 И покрај промените настанати во текот на 2019 година, новиот менаџмент 
продолжи со заложбите пренесени од претходното раководство, па посветено ги 

извршуваше целите и задачите на деловната политика која е утврдена при самото 

основање на друштвото, а особено се внимание се посвети на: 



o Одржување на вредноста на капиталот на друштвото и негово зголемување, 

o Ефикасно и профитабилно управување со ликвидноста, 

o Ефикасно управување со активата/пасивата, 

o Навремено и успешно усогласување и спроведување на законската регулатива и 

o Одржување и зголемување на учеството на друштвото на пазарот за 

посредување во осигурувањето. 

   По однос на резултатите од работењето на Осигурително брокерското друштво 

АСУЦ БРОКЕР АД, споредено со претходната година, во 2019 година е остварен 

послаб резултат, што пак делумно може да се образложи со настанатите промени во 

месеците кога се очекува друштвото да покаже поголем профит. Имено, остварената 

премија во 2019 година изнесува 21.845.373,00 денари, односно околу околу 355.209 

евра. Оваа премија е заедно со премијата остварена со помош на посредниците.  

 Менаџментот назначен за управување на друштвото и во понатамошното 

работење ќе се обиде да го даде својот максимум за задржување на ОБД АСУЦ 

БРОКЕР АД во групата на профитабилни Осигурително брокерски друштва, што 

согласно досегашните искуства од година во година станува сè потешко, а имајќи ги 

во предвид движењата на пазарот и условите на денешната пазарна конкуренција. 

Стекнатото искуство во изминатите месеци, ќе му овозможи на менаџментот за 

следната година да пристапи кон поставување на соодветни проекции, а со тоа и кон 

пореално планирање како на приходите, така и на расходите, а воедно и кон 

отстранување на одредени недостатоци кои влијаат врз остварувањето на подобар 

резултат на друштвото.  

 И во текот на 2019 година друштвото продолжи со активности за остварување 

на профитабилност во работењето.Преку применување на принципите на 

професионалност, етичност и конкурентност во квалитетот на услугите кои ги нуди 

друштвото, а преку склучените договори за соработка, и оваа година успешно се 

продолжи со активности за давање услуги на клиенти - осигуреници и надвор од 

Скопје. Овој начин на работа се покажа како доста функционален и истиот одржлив 

доколку се изнајдат активни соработници кои ќе бараат клиенти за продажба на 

полиси. 

 

Извршен директор, 

Лидија Мирческа Ангелевска 

 
 



� Услови во кои се остваруваше работењето и активноста на друштвото 
(пазарно учество) 

 

 Осигурително брокерското друштво АСУЦ БРОКЕР АД ја остварува својата 

работа врз дејност врз основа на Решение за издавање за вршење на осигурително 

брокерски работи, издадено од страна на Советот на експерти при Агенцијата за 

супервизија на осигрувањето и заведено под број УП-07-1-111 од 05.02.2013 година. 

 Во поглед пак на пазарот на осигурителни компании во текот на 2019 година не 

се забележани промени, односно на пазарот на осигурување активни беа 11 

осигурителни компании во делот на неживот и 4 компании за животно осигурување. 

 

 По однос на стандардните договорени провизии со компаниите, во текот на 

2019 година остварена е забележителна промена во нагорна линија во однос на 

бројот на продадени полиси и полисираната премија за   Халк Осигурување,Граве, 

Еуролинк, и Сава. 

 Во прилог е прикажана компаративна премија по однос на осигрување на 

неживот за сите компании, за фискалните 2017, 2018 и 2019 година: 

 

 

 

 

% - Процент на брокеража по основ на полисирана премија 

Осигурителна 
компанија 

Класа 1 Класа 3 Класа 7 Класа 8 Класа 10 Класа 13 Класа 18 

ПЛ ФЛ ПЛ ФЛ ПЛ ФЛ ПЛ ФЛ ПЛ ФЛ ПЛ ФЛ ФЛ 

ОСИГУРУВАЊЕ 
МАКЕДОНИЈА 

20 7  15 15 11 17 30 

ТРИГЛАВ 15 15 15 15   15 15 25 25 20 20 30 

ЕВРОИНС 30 30 30 30 30 30 30 

САВА 10 10 8 20 22 8 30 

ВИНЕР 20 20  20 30 15 30 

ЕУРОЛИНК 8 8 12 13 25  30 

ЕУРОСИГ  15   
28 за АО  
28 за ЗК 

 30 

УНИКА  15   20  35 

ОСИГУРИТЕЛНА 
ПОЛИСА 

20 13  18 15 20 30 

ХАЛК 20 20 20    30 

КРОАЦИЈА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

20,55 16,5   23  25 



 

 
    
Ред. 
број 

Назив на осигурителна 
компанија 

2017 година 2018 година 2019 година 

1 ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА 426.257 320.357 303.982 

2 ТРИГЛАВ 4.467.414 5.096.345 3.944.727 

3 ЕВРОИНС 8.280.493 5.735.646 5.537.763 

4 САВА 4.403.208 4.010.754 4.153.261 

5 ВИНЕР 2.130.484 2.139.073 1.947.982 

6 ЕУРОЛИНК 1.365.380 1.687.206 2.431.557 

7 ГРАВЕ 67.075 222.012 1.219.789 

8 УНИКА 743.060 765.164 749.909 

9 ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА 1.331.741 992.002 715.973 

10 ХАЛК  270.274 117.114 182.989 

11 КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ 847.620 793.543 680.767 

Вкупно 24.333.006 21.879.216 21.868.699 

 

 Во 2019 година споредено со 2018 година е остварена полисирана премија 

пониска за 10.517 денари, меѓутоа и со помалата премија сепак друштвото обезбеди 

приходи од работењето во износ од 5.179.317,00 ден.  



� Организација и вработени 
 

 Осигурително брокерското друштво АСУЦ БРОКЕР АД од аспект на локацијата, 

го продолжи своето работење во рамки на Станицата за технички преглед на АСУЦ 

„Боро Петрушевски“, за која просторија е склучен Договор за деловно техничка 

соработка со основачот на друштвото АСУЦ „Боро Петрушевски“ на Град Скопје. 

 По однос на опремата, во 2019 година реализирана е набавка на еден 

компјутер за потребите на работењето, додека пак се продолжи со користење на 

дополнително платен интернет од АКТОН за обезбедување на постабилна врска. 

 Од аспект на Правилникот за организација и систематизација на работните 

места во текот на оваа година се направени промени на работното место 

сметководител одјавена е Ленче Танчева а пријавена е Клара Горенова со 40 работни 

часа неделно.   

 Од вработените на позицијата брокер, 2 лица се ангажирани на  неопределено 

време, додека со оглед на обемот на  работа, 1 лице што беше на определено време 

во 2019 година е ангажирано на неопределено време. 

По Правилникот за организација и систематизација на работни места кое што 

предвидува административен работники на таа позиција од 13.08.2019 година е 

вработен Мики Ѓорѓиевски а на работно место хигиеничар кое што место го 

отворивме за потребите на друштвото е вработен Џемаил Бачко на 11.12.2019 

година. 

 Јуни 2019 година на позицијата Извршен директор е назначена Лидија Мирческа 

Ангелевска, додека за неизвршен член во Одборот на директори е назначена Наташа 

Алексов. Со промените во раководството на АСУЦ „Боро Петрушевски“ на Град 

Скопје, настанаа промени и во членовите на Одборот на директори, односно бројот на 

директори се зголеми од 4 на 5. 

 

 

 

 

 



 Во табелата што следи е даден преглед на структурата на лицата вработени во 

2019 година: 

 

Ред. 

бр. 
Работно место 

Број на 

извршители 
Име и презиме 

Број на работни 

часови неделно 

1  Извршен директор 1 

Ненад Мицевски до 25.06.2019  

Лидија Мирческа Ангелевска од 

16.07.2019 

10 

40 

2 

Стручен соработник за 

финансии 

(сметководител) 

1 
Ленче Танчева  24.09.2019 

Клара Горенова од 19.09.2019 
40 

3 Брокер 3 

Магдалена Гечева 

Драгица Илиевска 

Деница Мишевска 

40 

4 
Административен 

работник 
1 Мики Ѓорѓиевски од 13.08.2019 40 

5 Хигиеничар 1 Џемаил Бачко од 11.12.2019 40 

 



� Интерна контрола на работењето 
 

 Во делот за контрола на работата, од страна на Извршниот директор во 

континуитет се давани насоки за начинот на работа, проверка на изработените 

полиси, внесување на податоци во позадинскиот систем, за начинот за доставување 

на документите, за комуникација со странки и сооработници од осигурителните 

компании, а сето тоа преку следење на работата на вработените во друштвото. 

  Со цел подобрување на работата и резултатите, меѓусебната комуникација, 

тимската работа и сл, одржувани се редовни состаноци, давани се насоки, забелешки 

и предлози како од страна на извршниот директор, така и од страна на вработените, а 

се продолжи и со електронската комуникација преку е-маил, а која пракса досега се 

покажа како доста успешна. 

 За олеснување на работата при следење на коминтентите кои доцнат со 

наплата, се продолжи со воспоставената пракса за следење on-line од страна на 

сметководителот и Извршниот директор, преку изработениот документ за оваа 

намена. 

  Фактурирањето кон клиентите го вршат самите брокери, исто така и 

фактурирањето кон осигурителните компании за брокеража го вршат брокерите. Во 

делот на раздолжување со компании, како и водење на евиденција за изготвување на 

Квартални извештаи и ОБД 4 И ОБД 5 кон АСО , активностите ги вршат брокери. 

 Во однос на плаќањата  по основ на фактура, уписот на излезните фактури во 

фактурна книга го вршат брокерите, додека пак уписот на влезните фактури за 

брокеража го врши сметководителот. Состојбата на изводот од Централна 

кооперативна банка сметка 771 ја проверува брокерот, кој дента е на работа прва 

смена, а потоа сметководителот ја споредува со сметководствената евиденција со 

што се запазува системот на двојна контрола. 

 И во 2019 година е продолжен договорот со ангажираните адвокати заради 

спроведување на постапките за присилна наплата, пракса која од досегашното 

искуство се покажа како позитивна. Имено, продолжени се Договорите за соработка, 

адвокат Јован Милошевски и адвокат Љиљана Милошевска, двајцата од Скопје. 

 

 

 



 Во текот на 2019 година во континуитет беа следени и наплатите од страна на 

осигурениците кои плаќањето го вршат директно во осигурителна компанија, каде 

наплатата оди безпрекорно и во рок. 

 За пофалба е да се спомене дека во текот на 2019 година е отстранет 
проблемот кој претходните години е детектиран, а се однесува на ненавремено 

доставување на фактури од осигурителните компании, по чиј основ може да се прави 

задршка од плата. 

  

 За потврда и проверка на целокупното работење, дека истото е согласно 

позитивните законски прописи, свое мислење ќе даде овластената ревизорска куќа 

Верифика, која беше избрана како најповолна од поднесените три понуди, на 

состанокот  на Собрание на акционери одржан на 25.12.2019 година. Избраната 

ревизорска куќа врши ревизија на финансиските извештаи и работењето на ОБД 

АСУЦ БРОКЕР АД за годината која завршува на 31.12.2019 година. 

 

   

� Финансиско работење 
 

 

  Во текот на 2019 година направени се трошоци по основ на плати, 

исплати за учество на членовите во Одборот на директори, исплати кон 

соработниците, гратис полиси за лојални клиенти, попусти и промоции, трошоци за 

репрезентација за клиенти кои користат услуги на друштвото. 

 Финансиското работење беше вршено од Ленче Танчева до 25.09.2019 потоа 

финансиското работење во друштвото го продолжи сметководителот Клара Горенова. 

Иако сметководителите Ленче Танчева и Клара Горенова е со повеќегодишно работно 

искуство, сепак и во 2019 година друштвото продолжи со користење на услугите од 

Договорот за вршење на сметководствени работи со БЕТ Консалтинг. Ова друштво во 

текот на целата година имаше обврска да ја следи и проверува работата на 

сметководителот, да доставва извештај за секоја извршена посета, како и да изработи 

годишна сметка. 

 

 

 



 

� Остварени финансиски резултат 
Табелата дадена во прилог, дава јасен приказ за остварените резултати од 

работењето со осигурителните компании во периодот од 01.01.2019 година до 

31.12.2019 година, односно од истата видлив е износот на полисираната премија, 

фактурираната и наплатената брокеража:  

 

 Во текот на 2019 година износот на наплатена брокеража е задоловувачки. 

 Во однос на фактурираната брокеража, истата споредена со претходната година е 

пониска, што произлегува исклучиво како резултат на бројот на вработени и бројот на 

продажни местка на кои се нудат услугите на друштвото (едно место), истото е во 

склоп на Станицата за технички преглед каде фокусот е ставен на полиси за 

автоодговорност, зелен картон и патничко осигурување, па на вработените им 

претставува потешкотија на лицата кои наменски се дојдени за полиса за 

автоодговорност, на пример, да им се понуди и изработи полиса од друга класа на 

осигурување. 

ОСИГУРИТЕЛНА 

КОМПАНИЈА 

Износ на 

полисирана 

премија 

Износ на 

фактурирана 

брокеража 

Износ на 

наплатена 

брокеража 

Ненаплатен 

износ 

          

ОСИГУЕУВАЊЕ 

МАКЕДОНИЈА 303.982,00    33.429,00    24.543,00    10.923,00    

ТРИГЛАВ 3.944.727,00    984.079,00    1.009.390,00    53.377,00    

ЕВРОИНС 5.537.763,00    1.474.619,00    1.560.698,00    19.509,00    

САВА 4.153.261,00    855.803,00    855.803,00    0,00    

ВИНЕР 1.947.982,00    570.873,00    587.908,00    0,00    

ЕУРОЛИНК 2.431.557,00    594.245,00    570.465,00    32.813,00    

ГРАВЕ 1.219.789,00    266.148,00    263.010,00    3.600,00    

УНИКА 749.909,00    145.637,00    134.496,00    21.395,00    

ОСИГУРИТЕЛНА 

ПОЛИСА 715.973,00    64.151,00    69.602,00    1.728,00    

ХАЛК 182.989,00    41.920,00    40.593,00    1.327,00    

КРОАЦИЈА 680.767,00    142.412,00    145.115,00    11.242,00    

ГРАВЕ ЖИВОТ   85,00                         85,00   

ТРИГЛАВ ЖИВОТ   2.256,00    

                                

                2.256,00   

КРОАЦИЈА ЖИВОТ   3.660,00    5.996,00    -2.336,00    

                                    

ВКУПНО 21.868.699,00    5.179.317,00    5.269.960,00                                                                                                                           153.578,00    



 Во однос на остварените резултати од основањето па сè до 31.12.2019 година, 

во подолу прикажаните табели јасно се прикажани резултатите од работењето: 

2013 година 

БИЛАНС НА УСПЕХ 
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА) 

Износ во МКД 

Приходи од работењето 3.141.092 

Приходи од продажба на полиси 3.133.881 

Приходи од задршки и казни 4.340 

Приходи од камати на сметка 2.871 

Расходи од работењето 1.448.379 

Добивка за период 25.02.2013 - 31.12.2013 1.692.713 

    

2014 година 

БИЛАНС НА УСПЕХ 
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА) 

Износ во МКД 

Приходи од работењето 6.065.621 

Приходи од продажба на полиси 5.949.809 

Приходи од камати на сметка 115.812 

Расходи од работењето 2.758.837 

Добивка за период 01.01.2014 - 31.12.2014 
пред оданочување 

3.306.784 

Добивка за период 01.01.2014 - 31.12.2014 по 
оданочување 

2.971.978 

 

2015 година 

БИЛАНС НА УСПЕХ 
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА) 

Износ во МКД 

Приходи од работењето 5.763.892 

Приходи од продажба на полиси 5.763.658 

Приходи од камати на сметка 94.721 

Расходи од работењето 3.308.925 

Добивка за период 01.01.2015 - 31.12.2015 
пред оданочување 

2.443.351 

Добивка за период 01.01.2015 - 31.12.2015 по 
оданочување 

2.164.108 

 

 

 

 

 

 

 



2016 година 

БИЛАНС НА УСПЕХ 
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА) 

Износ во МКД 

Приходи од работењето 5.792.421 

Приходи од продажба на полиси 5.703.760 

Приходи од камати на сметка 79.771 

Други приходи 8.890 

Расходи од работењето 3.810.400 

Добивка за период 01.01.2016 - 31.12.2016 
пред оданочување 

1.982.021 

Добивка за период 01.01.2016 - 31.12.2016 по 
оданочување 

1.752.573 

 

2017 година 

БИЛАНС НА УСПЕХ 
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА) 

Износ во МКД 

Приходи од работењето 5.911.456 

Приходи од продажба на полиси 5.838.704 

Приходи од камати на сметка 68.888 

Други приходи 3.864 

Расходи од работењето 4.203.392 

Добивка за период 01.01.2017 - 31.12.2017 
пред оданочување 

1.708.064 

Добивка за период 01.01.2017 - 31.12.2017 по 
оданочување 

1.469.020 

 

2018 година 

БИЛАНС НА УСПЕХ 
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА) 

Износ во МКД 

Приходи од работењето 5.646.601  

Приходи од продажба на полиси 5.442.405 

Приходи од камати на сметка 192.801 

Други приходи 11.395 

Расходи од работењето 4.382.917 

Добивка за период 01.01.2018 - 31.12.2018 
пред оданочување 

1.263.684 

Добивка за период 01.01.2018 - 31.12.2018 по 
оданочување 

1.097.071 

 

 

 

 

 



2019 година 

БИЛАНС НА УСПЕХ 
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА) 

Износ во МКД 

Приходи од работењето 5.246.755 

Приходи од продажба на полиси 5.179.317 

Приходи од камати на сметка 60.421 

Други приходи 7.017 

Расходи од работењето 4.305.937 

Добивка за период 01.01.2019 - 31.12.2019 
пред оданочување 

940.818 

Добивка за период 01.01.2019 - 31.12.2019 по 
оданочување 

810.513 

 

Од наведените прегледи, несомнено може да се заклучи дека во текот на 2019 година 

остварен е позитивен резултат од целокупното работење на друштвото во износ од 

940.818 денар. Овој резултат не е за потценување, меѓутоа вработените во 

друштвото се на став дека може и мора повеќе да се сработи, имајќи ги во предвид 

резултатите од претходните години. 

 Во секој случај, несомнено е дека оваа добивка е резултат на повеќе фактори, 

меѓу кои и: 

o локацијата на која работи АСУЦ БРОКЕР АД (една од најстарите станици за 
технички преглед); 

o долгото постоење основачот АСУЦ кој на пазарот на услуги претставува бренд, 
а воедно и синоним за квалитет и сигурност; 

o ниските трошоци за рботењето обезбедени со склучување на Договорот за 
деловна соработка со основачот АСУЦ; 

o бројот на вработени во однос на обемот и начинот на работа; 

o флексибилноста во делот на понудениуслуги, начин на плаќање, тековни 
маркетинг активности; 

o Договорите за деловно техничка соработка и Договорите за посредување во 

осигрувањето се дел од факторите кои влијаат на резултатот прикажан на 

крајот на 2019 година. 

 

 

 

 

 



 Во продолжение на Извештајот, дадена е компарација на ставките од билансот 
на успех за 2018 и 2019 година, како и реализираниот резултат. 

 Билансот на успех е побаран од сметководителот да биде разложен на ставки, 

со цел појасно и повидливо да ги одрази приходите и расхоите на друштвото. 

 

Биланс на успех 
РЕАЛИЗИРАН РЕЗУЛТАТ во 

2018 година (во денари) 
РЕАЛИЗИРАН РЕЗУЛТАТ во 

2019 година (во денари) 

Приходи 5.646.601 5.246.755 

Финансиски приходи 192.801 60.421 

Вкупно оперативни приходи 5.453.800 5.186.334 

Приходи од брокерски услуги 5.442.405 5.179.317 

Останати приходи 11.395 7.017 

Расходи 4.382.917 4.305.922 

Финансиски расходи - 15 

Вкупно оперативни расходи 4.382.917 4.305.937 

Трошоци за плати 1.552.483 1.702.160 

Трошоци за даноци на плати 129.020 123.660 

Придонеси за задолжително 
социјално осигурување 

621.926 709.457 

Останати трошоци за 
вработените 

250.669 280.949 

Останати трошоци на 
работењето 

1.315.517 1.229.066 

Бруто добивка 1.263.684 940.818 

Добивка пред 
оданочување 

1.263.684 940.818 

Данок на добивка 166.613 130.305 

Нето добивка 1.097.071 810.513 

Акумулирана добивка 1.987.300 2.219.484 
 

 Во делот на расходите најголемиот дел од трошоците се однесуваат за плати 

на вработените, трошоци за провизии за водење на банкарските сметки, софтвер за 

работење, полиса за осигурување од одговорност, полиса за осигурување од незгода 

за вработените, репрезентација, членарини, фирмарина,исплата за смрт на 

вработен,вонредна ревизија, договори преку авторска агенција, купување на 

репрезентатвиен материјал и други трошоци за тековното работење. 



 Во текот на 2019 година трошоците за плати се зголемени заради 

зголемувањето во бројот на вработените, односно ангажирање на административен 

работник, како и зголемувањето на бројот на членови во Одборот на директори за 

еден член. 

 Воедно, во декември 2019 година по одлука на Одборот на директори на сите 

вработени во ОБД АСУЦ БРОКЕР АД е исплатен еднократен надоместок како 

награда, во износ од 12.000 денари по вработен. 

 По однос на исплатата од трошковната на наменската сметка во текот на 2019 

година префрлени се вкупно  339.078  денари, по основ на провизија за водење на 

сметките, провизија за плаќањето на налози и провизија за плаќањето со картички со 

пос терминалите. 

 Во врска со исплатата на соработниците, во текот на 2019 година извршени се 

исплати преку авторска агенција но во иднина исплатата према соработниците ќе го 

правиме преку epdd. 

  Во 2019 година донесена е Одлука од страна на Одборот на директори 

за  уплата на 3.000,00 евра во денарска против вредност во отворениот фонд на ВФП 

Премиум Менаџмент и тоа со следната динамика: 

 
- 2000 евра во денарска противвредност да се уплатат во првата половина од 

годината. 
- 1000 Евра во денарска противвредност да се уплатат до 31.12.2019 година 

согласно проценката на извршниот директор. 

 

Согласно фактичката состојба, како и остварената добивка од 940.818,00 денари, 

односно по оданочувањето износот на добивката изнесува 810.513,00 денари, се 

предлага 50% од добивката (405.256,00 денари) да се распредели како дивиденда на 

единствениот основач АСУЦ „Боро Петрушевски“ на Град Скопје.  

 

 

 

 

 



 

 Со тоа досегашната исплата кон АСУЦ „Боро Петрушевски“ на Град Скопје по 

основ на дивиденда би била следната: 

 

Година Износ во денари 

2013 513.850 

2014 1.040.192 

2015 1.536.517 

2016 1.419.584 

2017 734.510 

2018 438.828 

2019 405.256 

ВКУПНО 6.088.737 

  

Од погоренаведеното всушност се докажува оправданоста за основање на ОБД АСУЦ 

БРОКЕР АД. 

 Од останатиот дел од добивката 405.256 денари се предлага околу 23% од 

добивката, односно 186.417 денари во бруто износ од остварената чиста добивка да 

се распредели за деловна успешност на вработените и членовите на Одборот на 

директори за мотивација и успешност во работењето, а остатокот од 178.312 денари 

да биде нераспределена добивка по Годишна сметка и 5% да се распредели за 

реинвестирање односно 40.525 ден. 

  Ваквиот начин на распределба на добивката претставува само предлог, а 

конечната одлука за распределба на добивката ќе биде донесена од страна на 

Собранието на АСУЦ БРОКЕР АД, по усвојување на Извештајот за извршена ревизија 

на друштвото. Овој предлог за распределба треба да обезбеди стабилност во 

понатамошното работење на друштвото. 

 

 



 

�  Маркетинг и промотивни активности на работењето 

 Во однос на овој дел од работењето, ОБД АСУЦ БРОКЕР АД продолжи со 

маркетинг активностите како и претходните години. Имено, во текот на 2019 година 

направени се бројни активности преку интернет промовирање на друштвото преку 

социјалната мрежа Facebook. 

 И во текот на 2019 година се продолжи со делење на флаери во институциите 

каде имаме плаќање директно во осигурителните компании, делење на флаер заедно 

со флаерот со услги на АСУЦ Боро Петрушевски, картички за време на промотивниот 

настан Авто - мото изложба, презентации низ училиштата и информативни состаноци 

со претатсвници од разни институции кои би можеле да бидат потенцијални клиенти 

на друштвото. 

 Воедно, се продолжи со континуирано информирање на клиентите во самите 

простории на ОБД АСУЦ БРОКЕР АД и станицата за технички преглед, како и 

повремено беа делени вредносни ваучери на верните клиенти. 

 Покрај погореаведеното, во 2019 година во соработка со основачот АСУЦ Боро 

Петрушевски беа превземени заеднички промотивни активности: изработка на 

календари, испраќање на инфо флаери и картички до клиентите, заеднички 

промотивни акции (намалување на премија на домаќинско осигурување, вредносни 

ваучери, симболини подароци, бесплатни услуги) и слично. 

  



� Извештај за корпоративно управување 

 Согласно Законот за трговските друштва, Законот за супервизија во 

осигурувањето, како и согласно Статутот, Осигурителното брокерско друштво АСУЦ 

БРОКЕР АД се раководи врз основа на едностепениот систем на управување: 

- СОБРАНИЕ 

- ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ 

 Овластувањата на Собранието и на Одборот на директори, како и прашањата 

за кои одлулуваат се јасно пропишани во Статутот на АСУЦ БРОКЕР АД, а се во 

согласност со Законот за трговските друштва. 

С О Б Р А Н И Е  

(Директорот на основачот АСУЦ “Боро Петрушевски“) 
  М-р Горанчо Николовски 

 

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ 
 

1. Лидија Мирчевска-Ангелевска, дипломиран машински инженер, како Извршен 
член 
 

2. М-р Горанчо Николовски, магистер по технички науки-БЗР, како Неизвршен член 
 

3. Зекирија Зекири, магистер по техники науки од областа на индустриско 
инженерство и менаџмент, како Неизвршен член 

 

4. Силвија Митревска Филиповска, дипломиран професор по македонски јазик и 
книжевност, како Неизвршен член, независен 
 

5. Наташа Алексов, дипломиран,машински инженер, како Неизвршен член 
 

 

 

 Согласно одредбите на Законот за трговските, во прилог е прегледот на 

примања на членовите на Одборот на директори од ОБД АСУЦ БРОКЕР АД: 

 - 2019 година 

РБ Име и презиме 
Примање по 

основ на бруто 
плата 

Бонус во 
бруто износ 

Други 
права 

1 Ивана Помази /      9.412,00 / 
2 Соња Ристовска / 51.820,00          / 
3 Мимоза Гичевска / 8.824,00 / 
4 Зекирија Зекири / 86.005,00 / 
5 Ненад Мицевски / / / 
6 Ферид Кочан / 42.997,00          / 
7 Горанчо Николовски / 77.182,00 / 
8 Силвија Митревска-Филипова / 77.182,00 / 
9 Лидија Мирческа Ангелевска / /          / 



Одборот на директори се грижеше за тековното работење на друштвото и ги вршеше 

следните активности: управување на друштвото, извршување нa одлуките на 

Собранието, именување на лицата со посебни права и одговорности, изготвување 

годишен извештај од работењето, како и сите надлежности предвидени во Статутот 
на друштвото. 

Во текот на 2019 година одржани се вкупно 3 Собранија на Акционери. 

 

На 15-то Собрание одржано на 11.03.2019 година се разгледувани следните точки на 
дневен ред: 

1. Одлука за усвојување на Годишниот извештај з аработењете на АСУЦ БРОКЕР 

АД за2018 од извршниот директор 

2. Одлука заодобрување на работењето на сите членови од Одборот на 

директори при АСУЦ БРОКЕР АД 

3. Одлука за усвојување на завршна смека за 2018 година при АСУЦ БРОКЕР АД 

4. Одлука за усвојување на независниот извештај и усвојување на финансиски 

извештај на Перк ревизија 

5. Одлука за распределување на чиста добивка за 2018 година 

6. Одлука за промена на Статут на АСУЦ БРОКЕР АД  

7. Одлука за именување на регистратор за упис на промените 

 

На 16-то Собрание одржано на 03.07.2019 година се разгледувани следните точки на 

дневен ред: 

1. Донесување Одлука за престанок на функција Извршен директор на досегашниот 
Извршен директор на АСУЦ БРОКЕР АД ,Ненад Мицевски 

2. Донесување Одлука за избор на Извршен член на Одборот на директор при АСУЦ 
БРОКЕР АД,Лидија Мирчецка Ангелевска 

3. Донесување на одлука за престанок на мандат на досегашниот претставник (ВД Директор)  
на Асуц Боро Петрушевски на град Скопје.Ферид Кочан во улога на Собрание на 
Акционери при ОБД АСУЦ БРОКЕР АД 

4. Донесување на Одлука за избор на предствавник од АСУЦ Боро Петрушевски на град 
Скопје во улога на Собрание на Акционери при ОБД АСУЦ БРОКЕР АД, согласно тековна 
состојба од 1806.2019 

5. Донесување на одлука за разрешување на неизвршен член на АУЦ БРОКЕР АД –Ферид 
Кочан 

6. Донесување на одлука за разрешување на неизвршен член на АУЦ БРОКЕР АД –Соња 
Ристевска  

7. Именување на регистарционен агент за упис на промените во Централен регистар на 
РСМ 

8. Промена на Статутот на АСУЦ БРОКЕР АД Скопје 
9. Разно 



 
 

На 17-то Собрание одржано на 23.07.2018 година се разгледувани следните точки на 

дневен ред:  

1.Донесување Одлука на избор на неизвршен член на Одбор на Директори 

2.Промена на содржината на членови од Статутот на АСУЦ БРОКЕР АД Скопје 

3.Именување на регистратор за упис на промените во Централен регистар на РСМ 

4.Донесување на одлука за утврдување на бодови на работни места 

5.Донесување на Одлука за спроведување на акција за попуст во период од 

23.12.2019 до 20.01.2020 година. 

6.Дополнување на Правилникот за систематизација на работни места 

7.Донесување Одлука за благајнички максимум за 2020 година 

8.Донесување на Одлукс за определување на бонус за сите вработени за 2019 

година. 

9.Донесување на Одлука за назначување на друштво за ревизија на финансиските 

извештаи на друштвото 

10.Донесување на Одлука за вршење на попис во друштвото за 2019 година 

11.Донесување на Одлука за интернет маркетинг за друштвото 

12.Донесување на Одлука з аопределување на паушал за неизвршните членови на 

Одборот на диектори при АСУЦ БРОКЕР АД 

13.Донесување на Одлука за купување на новогодишен рекламен материјал 

 

 

 Одборот на директори при  АСУЦ  БРОКЕР  во  својата седма година од 

работењето максимално се вложи да продолжи со законито работење тргнувајќи од 

принципите на одговорно, посветено и професионално работење. 

 Извршниот директор кој непосредно го организираше и водеше рботењето на 

друштвото, истовремено се грижеше и за непречено извршување на Одлуките на 

Одборот на директори и Собранието на акционери. 

 Во оваа година од работењето, Одборот на директори иако целосно вклучен во 

тековното  работење  на друштвото одржа 6 редовни седници од кои 5 со едно 

раководство и  едно со ново раководство ( 6-та, 7-та, 8-та, 9-та, 10-та и 11-та ). 

На погоре споменатите седници се расправаше како за редовни прашања 

согласно роковите во позитивните правни прописи, така и за тековни прашања кои се 

битни за работењето на друштвото. 



 Од одржаните седници произлегоа следните  одлуки од кои одлуки  дел се 

однесуваат на начинот на уредување на работењето и одлуки со кои се усвојуваат 
соодветни акти за регулирање на работењето:  

- Усвојување на Извештајот за Пописот за 2019 година 

- Усвојување на Годишниот Извештај за работата за 2019 година на АСУЦ БРОКЕР АД 

поднесен од  Извршниот директор  

- Усвојување на Предлог Одлука за усвојување на Завршната сметка за 2019 година 

 

Другите одлуки донесени од страна на Одборот на директори се однесуваат  на 

контролата и начинот на работење како на вработените така и на работата на 

Извршниот директор, и одлуки кои се однесуваат на усвојување на финансиски 

извештаи: 

- Разгледување и усвојување на Извештајот за Попис за 2018 година 

- Разгледување и усвојување на предлог Одлука за отпис на побарувања 

- Разгледување и усвојување на Годишен извештај за работата за 2018 

година ПОДНЕСЕН ОД Одборот на директори 

- Предлог Одлука за уплата на средства во ВФП –фонт за 2019 

- Разгледување и усвојување за Извештајот за Ноември и Декемвр за 2018 

година поднесен од Извшен директор 

- Разгледување и усвојување на предлог Одлука на завршна сметка за 2018 

година 

- Разгледување и усвојување на Извештај за Јануари за 2019 година 

поднесен од извршен директор 

- Предлог Одлука за вредност на бод 

- Разгледуваер и усвојување на извештај за независниот ревизор и 

усвојување на финансиските извешат за годината која завршува на 

31.12.2018 

- Предлог Одлука за распределување на остварена чиста добивка за 2018 

година 

- Разгледување и усвојување на извештај за Февруари 2019  

- Разгледување и усвојување на предлог одлука за Свикување и одржување 

на Годишно собрание 

- Разгледување по доставена молба на Магдалена Гечева 

- Разгледување и усвојување  на Извештаја за Март 2019 

- Предлог Одлука  за престанок на функцијата Извршен директор на 

досегашниот извршен директор Ненад Мицевски 

- Предлог одлука за изборн аизвршен член на Одборот на директори Лидија 

Мирческа Ангелевска 



- Известување до членовите на Одборот на директори за нов ВД Директор на 

АСУЦ Боро Петрушевски 

- Предлог Одлука за престанок на мандат на досегашниот предстваник ВД 

Директор на Асуц Боро Петрушевски на град Скопје Ферид Кочан во улога 

на Собрание на акционери при АСУЦ БРОКЕР АД 

- Предлог Одлука за избор на представник од асуц Боро Петрушевски на град 

Скопје во улга на собрание на акционери при ОБД АСУЦ БРОКЕР 

АД,согласно Тековна состојба од 18.06.2019 

- Предлог Одлука з аразрешување на неизвршен член Ферид КОчан 

- Предлог Одлука за разрешѕвање на неизвршен член на Соња Ристовска 

- Разгледување и усвојувае на извештајот за Април и Мај 
- Усвојување на Одлука за свикување на 16-то Собрание на Акционери 

- Предлог Одлука за Промена на статут 
- Разгледување и усвојување на извештајот Јули,Август и Септември за 2019 

- Предлог Одлука за избор на неизвршен член  

- Предлог Одлука за свикување на Собрание 

- Предлог Одлука за надомест во случај на смрт на работник 
- Разгледување на Извепшат на ревизија до 30.06.2019 

- Предлог одлука за Менаџерски договор 

- Разгледување и усвојување на Кодекс на однесување 

- Предлог Одлука за регрес 

 

 

 Во текот на 2019 година членовите на Одборот на директори  продолжија 

активно да го промовираат друштвото и се правеа максимални обиди за  изнаоѓање 

на нови клиенти, преку присуство на состаноци и држење на презентации за 

поволностите кои ги нуди друштвото.   

Одборот на директори се вклучи и во сите активности за продолжување на 

тековните договори кои ги има АСУЦ БРОКЕР АД со правни лица. 

 Одборот на директори ја следеше целокупната работа на друштвото преку 

проверка и увид во документација на работење, следење на Извештаите од тековното 

работење,  формалните и неформални состаноци, непосредниот контакт со поголеми 

клиенти и контактот со осигурителните компании, како и со одредената промена на 

процентот за брокеража како и за процентот на продажба по осигурителна компанија. 

 Во текот на 2019 година навремено се изработени и електронски се доставени 

кварталните извештаи за работа на друштвото и тоа: 



� Извештајот за работа на ОБД АСУЦ БРОКЕР АД за I квартал 

� Извештајот за работа на ОБД АСУЦ БРОКЕР АД за II квартал  

� Извештајот за работа на ОБД АСУЦ БРОКЕР АД за III квартал  

� Извештајот за работа на ОБД АСУЦ БРОКЕР АД за IV квартал  
 Во меѓувреме во текот на 2019 година се доставувани редовни месечни 

извештаи за наплатената и префрлена премија по основ на секоја полиса одделно. 

Овој тип на извештај е практична алатка на АСО, како би имала детална контрола за 

наплатата на премијата од страна на брокерските друштва кон осигурителните 

компании.   

 Во делот на управување со активата, одлучено е да се продолжи со орочување 

во Централна кооперативна банка на основачкиот капитал во износ од 3.100.000 

денари на период за уште една година. 

 Покрај влијанието на економскиот амбиент во 2019 година, битно влијание во 

остварување на постигнатиот финансиски резултат, покрај досега споменатите 

фактори, има и следното: 

- Нелојалната конкуренција, која се наоѓа на самиот влез во дворот на АСУЦ 

- Зголемениот број на агенти на пазарот за осигурување 

- Зголемувањето на бројот на осигурително брокерски друштва 

- Активното предавање на полиси од страна на самите осигурителни компании 

преку ангажирање на свои агенти за продажба 

- Отварање на станица за технички преглед за возила ПСС во населбата Ново 

Лисиче 

- Поволностите кои ги даваат приватните станици за технички преглед за 

извадена полиса кај нив и комплетна регистрација (точење гориво, скапи 

подароци и сл.) 

- Трендот на интернет продажба на одредени типови на осигурување од страна 

на некои од осигурителните компании. 

 



� Други активности на ОБД АСУЦ БРОКЕР АД 

Покрај претходно споменатите активности на ОБД АСУЦ БРОКЕР АД и секојдневното 

тековно работење и обврски кои произлегуваат, од страна на Извршниот директор се 

завршени и следните поважни активности: 

 Обезбедена е полиса за осигурување од професионална одговорност  од 

Евроинс АД и истата е доставена до АСО на увид 

 Согласно обврските од Законот за безбедност и здравје при работа ново 

вработените лица поминаа обука за безбедност и здравје при работа. 

 Донесена е одлука за благајнички максимум 

 Донесена е одлука за спроведување на попис заклучно со 31.12.2019 година и 

истиот е навремено завршен. 

 Склучен е договор за деловна соработка со Македоски шуми, Град Скопје, 

независниот синдикат при Министерството за одбрана , Институт за белодрони 

заболувања Козле и АСУЦ БРОКЕР, за поволности за нивните 

вработени/членови. 

 Направен е опис и попис на архивската граѓа од трајна вредност и документот 
е доставен до Државен архив на РМ 

 Направена е полиса за осигурување од незгода за ваботените во ОБД АСУЦ 

БРОКЕР АД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� Заклучни согледувања  

 Осигурително брокерското друштво АСУЦ БРОКЕР АД ќе продолжи одговорно, 

посветено и професионално да ги извршува своите работни активности, усовршувајќи 

ги своите вработени за квалитетна продажба на производите кои ги пласира на 

пазарот. 

 Повторно промоцијата и маркетинг активностите на прозиводите и услугите кои 

ги нуди друштвото остануваат приоритет за менаџментот на истото. 

 Стратегијата за ангажирање на лојални соработници, со цел ширење на 

мрежата на клиенти, кои преку заеднички интерес ќе соработуваат и ќе ја зголемуваат 
продажбата на друштвото, останува редовна активност на друштвото. 

 Осигурително брокерското друштво АСУЦ БРОКЕР АД останува и понатаму да 

биде професионално и одговорно брокерско друштво кое се грижи клиентот да биде 

задоволен од укажаната професионана и беспрекорна услуга. 

 

 

 Извршен директор 

Лидија Мирческа Ангелевска 

 

 

 

 

 

 



Биланс на состојба

ЕМБС: 06848397
Целосно име: Осигурително брокерско друштво АСУЦ БРОКЕР АД Скопје
Вид на работа: 450
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2019

Листа на прикачени документи: 
Објаснувачки белешки

Ознака за АОП Опис
Нето за тековна 

година
Бруто за 

тековна година

Исправка на 
вредноста за 

тековна година

Претходна 
година

1
- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА 
(002+009+020+021+031)

636.261,00 328.882,00

9
- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 
(010+013+014+015+016+017+018+019)

45.862,00 21.506,00

13 - - Постројки и опрема 37.902,00 10.946,00

15
- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и 
мебел

7.960,00 10.560,00

21
- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
(022+023+024+025+026+030)

590.399,00 307.376,00

30 - - Останати долгорочни финансиски средства 590.399,00 307.376,00

36 - - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) 8.071.637,00 8.223.930,00

45
- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА 
(046+047+048+049+050+051)

280.344,00 439.976,00

47 - - Побарувања од купувачи 244.382,00 378.084,00

49
- - Побарувања од државата по основ на даноци, 
придонеси, царина, акцизи и за останати давачки 
кон државата (претплати)

26.335,00 56.863,00

50 - - Побарувања од вработените 9.627,00 5.029,00

52
- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
(053+056+057+058)

3.100.000,00 3.100.000,00

53 - - Вложувања во хартии од вредност (054+055) 3.100.000,00 3.100.000,00

54 - - Вложувања кои се чуваат до доспевање 3.100.000,00 3.100.000,00

59
- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ 
ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)

4.691.293,00 4.683.954,00

60 - - Парични средства 4.691.293,00 4.683.954,00

62
- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ 
И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)

6.501,00 9.779,00

63
- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА 
(001+035+036+044+062)

8.714.399,00 8.562.591,00

65
- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-
068-069+070+071+075-076+077-078)

8.175.507,00 8.051.108,00

66 - - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 3.075.190,00

67 - - II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ 3.075.190,00

70
- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД 
ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА 
СЕОПФАТНА ДОБИВКА

59.671,00 -28.809,00

71 - - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) 2.010.649,00 1.920.356,00

72 - - Законски резерви 1.920.356,00 1.920.356,00

74 - - Останати резерви 90.293,00

75 - - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА 2.219.484,00 1.987.300,00

77 - - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 810.513,00 1.097.071,00

81 - - Б. ОБВРСКИ (082+085+095) 219.232,00 184.977,00

94 - - III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ 9.839,00



Биланс на успех

95 - - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108) 219.232,00 184.977,00

97 - - Обврски спрема добавувачи 216.374,00 171.259,00

98 - - Обврски за аванси, депозити и кауции 2.714,00 13.718,00

101 - - Тековни даночни обврски 144,00

109
- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И 
ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)

309.821,00 326.506,00

111
- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И 
ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)

8.714.399,00 8.562.591,00

Ознака за АОП Опис
Нето за 
тековна 
година

Бруто за 
тековна 
година

Исправка на 
вредноста за 

тековна 
година

Претходна 
година

201 - - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206) 5.186.334,00 5.453.800,00

202 - - Приходи од продажба 5.179.317,00 5.442.405,00

203 - - Останати приходи 7.017,00 11.395,00

207
- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)

4.305.922,00 4.382.917,00

208 - - Трошоци за суровини и други материјали 8.901,00 57.707,00

211 - - Услуги со карактер на материјални трошоци 209.521,00 225.341,00

212 - - Останати трошоци од работењето 1.229.066,00 1.315.517,00

213 - - Трошоци за вработени (214+215+216+217) 2.816.226,00 2.554.098,00

214 - - Плати и надоместоци на плата (нето) 1.702.160,00 1.552.483,00

215
- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на 
плата

123.660,00 129.020,00

216 - - Придонеси од задолжително социјално осигурување 709.457,00 621.926,00

217 - - Останати трошоци за вработените 280.949,00 250.669,00

218
- - Амортизација на материјалните и нематеријалните 
средства

21.644,00 10.203,00

222 - - Останати расходи од работењето 20.564,00 220.051,00

223
- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ 
(224+229+230+231+232+233)

60.421,00 192.801,00

230
- - Приходи по основ на камати од работење со 
неповрзани друштва

60.421,00 192.801,00

234
- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ 
(235+239+240+241+242+243)

15,00

243 - - Останати финансиски расходи 15,00

246
- - Добивка од редовното работење (201+223+244)-
(204-205+207+234+245)

940.818,00 1.263.684,00

250 - - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) 940.818,00 1.263.684,00

252 - - Данок на добивка 130.305,00 166.613,00

255
- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-
252+253-254)

810.513,00 1.097.071,00

257
- - Просечен број на вработени врз основа на часови 
на работа во пресметковниот период (во апсолутен 
износ)

6,00 5,00

258 - - Број на месеци на работење (во апсолутен износ) 12,00 12,00

259 - - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД 810.513,00 1.097.071,00

260
- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на 
матичното друштво

810.513,00 1.097.071,00

269 - - Добивка за годината 810.513,00 1.097.071,00

271
- - Останата сеопфатна добивка 
(273+275+277+279+281+283) - 
(274+276+278+280+282+284)

69.510,00

272
- - Останата сеопфатна загуба 
(274+276+278+280+282+284) - 
(273+275+277+279+281+283)

28.809,00

275 69.510,00



Државна евиденција

Структура на приходи по дејности

- - Добивки од повторно мерење на финансиски 
средства расположливи за продажба

276
- - Загуби од повторно мерење на финансиски средства 
расположливи за продажба

28.809,00

285
- - Данок на добивка на компоненти на останата 
сеопфатна добивка

9.839,00

286 - - Нето останата сеопфатна добивка (271-285) 59.671,00

287
- - Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или 
(272+285)

28.809,00

288
- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) 
или (286-270)

870.184,00 1.068.262,00

Ознака за АОП Опис
Нето за тековна 

година
Бруто за 

тековна година

Исправка на 
вредноста за 

тековна година

Претходна 
година

609 - - Набавна вредност на софтвер со лиценца 267.750,00 267.750,00

610
- - Вредносно усогласување на софтвер со 
лиценца

267.750,00 267.750,00

643 - - Набавна вредност на компјутерска опрема 64.500,00 18.500,00

644
- - Вредносно усогласување на компјутерска 
опрема

30.000,00 18.500,00

680

- - Основна главнина (сопственички капитал) 
во акции поседувани од Владата на Република 
Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на 
локална самоуправа и други правни лица 
финансирани од буџет(< од АОП 065 од БС)

3.075.190,00 3.075.190,00

684
- - Трговски кредити и аванси од трговски 
друштва во приватна и државна сопственост и 
јавни претпријатија, во земјата

244.382,00 184.977,00

691
- - Приходи од продажба на услуги (< или = 
АОП 202 од БУ)

5.179.317,00 5.442.405,00

704
- - Наплатени отпишани побарувања и приходи 
од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)

23,00 6.618,00

710
- - Останати приходи од работењето (< или = 
АОП 203 од БУ)

6.978,00 4.777,00

720
- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 
од БУ)

6.100,00 49.656,00

722 - - Униформи-заштитна облека и обувки 5.515,00

723
- - Материјал за чистење и одржување (< или 
= АОП 208 од БУ)

2.057,00

728
- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и 
автогуми (во производство) (< или = АОП 208 
од БУ)

479,00

731
- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од 
БУ)

78.502,00 5.831,00

744
- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 
од БУ)

44.788,00 66.665,00

749
- - Надомести на трошоците на вработените и 
подароци (< или = АОП 217 од БУ)

66.666,00

757
- - Трошоци за надомест и други примања на 
надворешни членови на управен и надзорен 
одбор, одбор на директори и управители

273.420,00 237.425,00

759 - - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ) 255.317,00 350.089,00

761
- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 
212 од БУ)

182.185,00 182.799,00

769 - - Исплатени дивиденди 774.604,00 734.510,00

771
- - Просечен број на вработени врз основа на 
состојбата на крајот на месецот

6,00 5,00

Ознака за АОП Опис



Нето за тековна 
година

Бруто за 
тековна година

Исправка на 
вредноста за 

тековна година

Претходна 
година

2487
- 66.22 - Дејности на застапници во 
осигурување и осигурителни посредници

5.246.755,00

Потпишано од:

Elpida Trajchevska
ecimat@yahoo.com

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2 
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec 

Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити. 

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на 
Централниот Регистар. 


