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Ревизорско мислење ИБИС Осигурување АД Струмица

 
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

    
 
  
До  акционерите  на 
Осигурително брокерско друштво ИБИС 
 
Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на 
друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица
составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година и 
Извештај за сеопфатната добивка, 
во капиталот  за годината 
сметководствени политики и други објаснувачки информации, вклучени на страните  од 
до 24. 
 
Одговорност на Раководството за финансиските извештаи
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во 
Република Северна  Македонија, како и за воспоста
која раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски 
извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на 
измама или грешка. 
 
Одговорност на ревизорот 
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на 
извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со
стандарди кои се во примена во
наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и 
извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека 
финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. 
Ревизијата вклучува спроведување на процедури со ц
износите и објавувањата во финансиските извештаи.
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот 
на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било 
поради измама или грешка. 
 
При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на 
Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодвет
околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната 
контрола на Друштвото.  
Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени 
политики и на разумноста на сметководствените проценки н
Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.
 
Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и 
соодветна основа за нашето ревизорско мислење.
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Ревизорско мислење ИБИС Осигурување АД Струмица 

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

ително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица 

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Осигурително брокерско 
друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица (во понатамошниот текст “
составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година и 

добивка, Извештај за паричните текови и Извештај за промените 
за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните 

сметководствени политики и други објаснувачки информации, вклучени на страните  од 

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи 
Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во 
Република Северна  Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола 

аководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски 
извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на 

 
одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на 

извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските 
во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат 

о етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и 
извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека 
финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. 
Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за 
износите и објавувањата во финансиските извештаи. 

сат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка 
на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на 
Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодвет
околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната 

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени 
политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на 
Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и 
соодветна основа за нашето ревизорско мислење. 
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Осигурително брокерско 
(во понатамошниот текст “Друштвото”), 

составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година и 
штај за промените 

што тогаш заврши, како и преглед на значајните 
сметководствени политики и други објаснувачки информации, вклучени на страните  од 5 

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во 

вување на таква внатрешна контрола 
аководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски 

извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на 

одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на 
ревизорските 

Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат 
о етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и 

извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека 
финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. 

ел стекнување ревизорски докази за 

и истите вклучуваат проценка 
на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на 
Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на 
околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната 

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени 
аправени од страна на 

Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи. 

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и 

(продолжува)
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Ревизорско мислење ИБИС Осигурување АД Струмица 
 

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ
 
 
До  акционерите  на 
Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица (продолжение)
 
 
Мислење  
Според наше мислење, финансиските извештаи на 
објективно, финансиската состојба на ден 31 декември 202
АД Струмица, резултатите од работењето, како и паричните текови и промените во 
главнината за годината што завршува тогаш, изготвени во согласност со сметководствените 
стандарди кои се применуваат во Република 
 
 
Извештај за други правни и регулатив
Раководството на Друштвото е исто така одговор
за работата во согласност со член 240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во 
согласност за Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е 
конзистентен со годишната сметка и финан
декември 2021 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е 
извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските 
финансиски информации прикажани во годишниот и
годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.
 
Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната 
сметка и ревидираните финансиски извештаи на 
ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица 
 
 
 
 
                                                         
 

Овластен ревизор:                     
            Стојна Здравева    
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 

Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица (продолжение)

Според наше мислење, финансиските извештаи на Друштвото ја прикажуваат реално и 
објективно, финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година на ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ

, резултатите од работењето, како и паричните текови и промените во 
главнината за годината што завршува тогаш, изготвени во согласност со сметководствените 
стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија. 

Извештај за други правни и регулативни барања 
е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај 

за работата во согласност со член 240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во 
согласност за Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е 
конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што завршува на 31 

година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е 
извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските 
финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со 
годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи. 

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната 
сметка и ревидираните финансиски извештаи на Осигурително брокерско друштв

трумица за годината која завршува на 31 декември 202

                                                         Радовиш, 08.06.2022 година 

 
Овластен ревизор:                                                 ТП ММ РЕВИЗИЈА Радовиш

                                         Управител 
                                                                                                   Стојна Здравева
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Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица (продолжение) 

ја прикажуваат реално и 
ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ 

, резултатите од работењето, како и паричните текови и промените во 
главнината за годината што завршува тогаш, изготвени во согласност со сметководствените 

за подготвување на годишниот извештај 
за работата во согласност со член 240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во 
согласност за Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е 

сиските извештаи за годината што завршува на 31 
година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е 

извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските 
звештај за работата се конзистентни со 

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната 
Осигурително брокерско друштво ИБИС 

за годината која завршува на 31 декември 2021 година. 

ТП ММ РЕВИЗИЈА Радовиш 

Стојна Здравева 
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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
 
1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО  
Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица (понатаму: Друштвото) е   
основано на 3 септември 2019 година и запишано во Централен регистар на Република Северна 
Македонија  како акционерско друштво. 
 
Деловната активност на Друштвото е 66.22 - Дејности на застапници  во осигурување и 
осигурителни посредници.  
 
Осигурителното брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица својата дејност на 
осигурителни брокерски работи ја обавува врз основа на решение за издавање на дозвола за 
вршење на осигурително брокерски работи бр.УП 19-1-639 од 27.08.2019 година на Агенцијата за 
супервизија на осигурување. 
 
Капиталот на Друштвото е од домашно потекло. Основачкиот влог од 3.074.540 денари поделени 
на 1000 акции  со номинална вредност од 50 еур. Состојбата во врска со акционерите и други 
прашања поврзани со акцнионерството (терети, забрани и др.) ја води Централниот депозитар за 
хартии од вредност. 
 
Управувањето со Друштвото е организирано според едностепен систем на управување. 
Управување се врши преку Одбор на директори. Одбор на директори го сочинуваат Извршни  и  
Неизвршни членови. 
 

 Извршни / неизвршни членови  во ОД 
 

1. Бранислав Најдов Извршен член на  Одбор на директори 
2.Трајче Најдов Неизвршен член на Одбор на директоди 
3.Катица Танушева Неизвршен член на Одбор на директоди 

 
Како овластено лице за Друштвото е назначен Бранислав Најдов, извршен директор, со 
неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет. 
 
На 31 декември 2021 година, Друштвото брои 4 вработени, (2020: 3).  
 
Седиштето на Друштвото е лоцирано на ул. Маршал Тито број 4-1 Струмица. 
 
Финансиските извештаи на Друштвото беа одобрени за издавање од страна на раководството на  
23 февруари 2022 година. 
 
2.СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 
Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката 
на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани 
години, освен доколку не е поинаку наведено. 
 
2.1 Основа за подготовка 
Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва 
("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 138/2019) и Правилникот за водење сметководство 
("Службен весник на РМ" бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 
година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со 
Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајЌи ги и Толкувањата на 
постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното 
финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди 
(КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година. 
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2 СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА 
2.1 Основа за подготовка(продолжува) 
 
Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за 
финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски 
(вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. 
Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално 
опишани во продолжение на оваа Белешка. 
 
Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди 
прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на одредени критични 
сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои 
проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат 
повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките 
се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени 
проценки.  
Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 
декември 2021 и 2020 година. Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” 
или “денар”), кои се известувачка и функционална валута на Друштвото. Тековните и споредбените 
податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не 
е поинаку наведено. 
 
2.2 Странски валути  
Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во македонски денари со примена на 
официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските 
деноминирани во странска валута се искажани во македонски денари по средниот курс на 
Народната Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот 
период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот 
за сеопфатна добивка како финансиски приходи или расходи за пресметковниот период. 
Средните девизни курсеви применети за прикажување на позициите на извештајот за финансиска 
состојба деноминирани во странска валута се следните: 

  Во денари 
В а л у т а 31 декември 

2021 
 31 декември 

2020 
EUR 61,6270  61,6940 

 
2.3 Недвижности, постројки и опрема 
Недвижностите, постројките и опремата се евидентирани по набавна вредност намалена за 
соодветната исправка на вредноста.  
Цената на чинење на недвижностите, постројките и опремата, изградени во сопствена режија, се 
состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.  
Амортизацијата се пресметува правопропорционално со цел алокација на набавната вредност на 
имотот, зградите и опремата до нивната резидуална вредност во текот на нивниот проценет век на 
употреба. Изградените средства се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба. 
Амортизација не се пресметува на инвестициите во тек.  
Проценетиот век на употреба на ставките на недвижностите, постројките и опремата е како што 
следи: 
Згради 40 години                           2,5% 
Компјутери 4   години                            25% 
Мебел  и моторни возила 4 – 5 години                      20-25% 

 
Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и доколку е 
потребно се корегираат, на секој датум на Извештајот за финансиска состојба.  
Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната надоместлива вредност 
во случај кога евидентираната вредност ја надминува надоместливата вредност (Белешка 2.4). 
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СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА) 
  
2.3 Недвижности, постројки и опрема (продолжува) 
Приходите или расходите поврзани со отуѓувања или ставање вон употреба се одредуваат по пат 
на споредба на приливите од отуѓување со евидентираниот износ и се евидентираат како добивки / 
загуби во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот на настанување. 
Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на имот, згради и 
опрема се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват 
средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се 
евидентирани како трошок. 
Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат како деловни расходи во моментот 
на нивното настанување. Унапредувањата во постоечките средства се капитализираат во 
моментот на нивното настанување. 
 
2.4 Оштетување на нефинансиските средства 
Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога 
одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се 
надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив 
износ се признава загуба од оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Надоместливиот 
износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на 
средствата. 
Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро 
известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни 
парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од 
нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за 
поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата група на средства која генерира 
готовина. 
 
2.5 Финансиски средства  
Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски 
средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски 
средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на 
финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на 
нивното првично признавање. 
  
Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби 
Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства 
наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за 
тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија 
се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема средства класифицирани во оваа 
категорија на датумот на извештајот за финансиска состојба. 
 
Кредити и побарувања 
Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани 
плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние 
кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на извештајот за финансиска состојба. 
Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на извештајот за финансиска состојба се 
состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања како и парични средства и 
еквиваленти. 
 
Финансиски средства расположливи за продажба 
Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се класифицирани во оваа 
категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во 
не-тековните средства освен доколку Раководството има намера да го отуѓи вложувањето во рок 
од 12 месеци од датумот на издавање на Извештајот за финансиска состојба. Друштвото нема 
средства класифицирани во оваа категорија. 
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2 СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА) 
2.5 Финансиски средства (продолжува) 
 
Признавање и мерење на финансиските средства 
Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - 
датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. 
Сите финансиски средства кои не се евидентираат по објективна вредност преку добивки и загуби 
почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите. 
Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат 
според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во 
Извештајот за сеопфатна добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по 
истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното 
пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. 
 
Последователно мерење 
Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна 
вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна 
вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со 
употреба на методот на ефективна камата. 
Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна 
вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка како останати 
нето добивки / (загуби) во периодот кога настануваат. Промените на објективната вредност на 
монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се 
признаени во капиталот. 
 
Последователно мерење 
Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, 
акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во 
Извештајот за сеопфатна добивка како добивка / (загуба) од вложувања. 
Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со 
употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка 
како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот 
расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од 
останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди. 
Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. 
Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), 
Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка. 
 
Оштетување на финансиски средства 
На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои 
објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. 
Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на 
објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува 
индикатор дека средството е оштетено.  
Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната 
загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, 
намалена за загубата поради оштетување на тоа финансиско средство претходно признаена во 
Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за 
сеопфатна добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатна добивка 
за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатна 
добивка. Тестирањето за оштетување на побарувањата од купувачите е објаснето во продолжение 
на Белешката 2.6. 
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2 СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА) 
 
2.6 Побарувања од купувачи и останати побарувања  
Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и 
последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на 
методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање 
поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да 
ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на плаќање.  
Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско 
реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека 
побарувањата од купувачи се оштетени. 
Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и 
сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната 
ефективна каматна стапка. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.  
Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање 
поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во 
Извештајот за сеопфатна добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се 
отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните 
износи се признава како тековна добивка во Извештајот за сеопфатна добивка. 
 
2.7 Парични средства и еквиваленти 
Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во 
банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 
месеци. 
 
2.8 Основачки капитал, резерви и акумулирана добивка  
Основачки капитал 
Основачкиот капитал се состои од готовина вложена од страна на основачот на Друштвото. 
Резерви 
Резервите, кои се состојат од статутарни резерви се создадени во текот на периодите по пат на 
распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на 
раководството на Друштвото. 
Акумулирани добивки 
Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди. 
  
2.9 Финансиски обврски 
Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. 
Сите финансиски обврски на Друштвото, на датумите на известување, се класифицирани во 
категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност. Тие се состојат од обврски 
кон добавувачи. 
Почетно признавање 
Финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува странка во договор за 
обезбедување на одреден финансиски инструмент. 
Депризнавање на финансиски обврски 
Позајмиците и обврските кон добавувачи и останатите обврски се депризнаваат во моментот кога 
се измирени, откажани или истечени. 
 
2.10 Обврски кон добавувачи и останати обврски 
Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно 
се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на 
ефективна каматна стапка. 
 
2.11 Позајмици 
Позајмиците иницијално се евидентираат според нивната објективна вредност, намалена за 
трошоците на трансакцијата. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната 
амортизирана набавна вредност.  
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2 СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА) 
Позајмиците се класифицираат  како тековни обврски освен доколку Друштвото има неусловено 
право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на Извештајот за 
финансиска состојба. 
 
2.12 Тековен и одложен данок на добивка 
Даночниот трошок претставува збир од тековениот и одложениот данок од добивка. 
Тековен данок 
Данок на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во 
Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот 
данок по стапка од 10% се пресметува на основа на остварената добивка зголемена за 
непризнаени расходи и намалена за даночен кредит од претходен период како и за вложувања  во 
инвестиции.  (2020 година: исто) 
Одложен данок 
Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за 
времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите 
по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на 
одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен 
расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се 
однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај 
одложениот данок се евидентира исто така во капиталот. Одложените даночни средства се 
признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти 
идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2021 година, Друштвото 
нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски 
разлики на овој датум. 
 
2.13 Надомести за вработените 
Придонеси за пензиско осигурување 
Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување 
според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз 
основа на платите, 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. 
Обврски при пензионирање на вработените 
Друштвото исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ 
утврден согласно законската регулатива. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан 
посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од 
материјално значење за финансиските извештаи. 
 
Надомест за прекин на работниот однос 
Надомест за прекин на работниот однос се плаќа кога работниот однос е прекинат пред редовниот 
датум на пензионирање или кога вработениот доброволно прифаќа прекин на работниот однос во 
замена за овој надомест. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие надомести на 
вработените. 
 
2.14 Резервирања 
Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од 
минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски 
користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на 
износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиска 
состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на 
времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна 
вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Резервирања 
не се признаваат за идни загуби од работење. 
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2 СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА) 
2.15 Признавање на приходите и расходите 
Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот 
што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од 
данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. 
Приходите се признаваат кога износот на приходот може веродостојно да се измери, постои 
веројатност за прилив на идни економски користи поврзани со трансакцијата, настанатите трошоци 
или трошоците кои ќе настанат можат веродостојно да се измерат и кога критериумите за 
признавање на секоја пооделна категорија на приходи се задоволени.  
 
Приходите се признаени како што следи: 
Приходи од продажба на производи и стоки 
Приходот од продажба на производи и стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, 
кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно 
обезбедена.  
 
Приходи од обезбедување на услуги 
Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот 
може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка 
на извршената работа.  
 
Приход од наемнини 
Приходот од наемнини, намален за евентуално признаените дисконти, се евидентира во периодот 
на настанување во согласност со суштината на договорот. 
 
Приходи од камата 
Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот 
принос на средствата.  
 
Приходи од дивиденди 
Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата. 
 
Расходи од деловното работење 
Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите 
односно во периодот на нивното настанување. 
 
2.16 Распределба на дивиденди 
Распределбата на дивиденди на сопствениците на Друштвото е евидентирана како обврска во 
финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од сопствениците на Друштвото. 
 
2.17 Превземени и неизвесни обврски 
Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку 
постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни 
средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност 
за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање 
доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на Извештајот 
за финансиска состојба и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата. 
  
2.18 Настани по датумот на известување 
Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со 
состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да 
се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на 
известување за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се 
материјално значајни. 
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3.УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ   
 
Фактори на финансиски ризици 
Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, 
вклучувајќи ризик од кредитирање и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните 
курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на 
непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни 
ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.  
Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството врз основа на претходно одобрени 
писмени политики и процедури кои го опфаЌаат целокупното управување со ризици, како и 
специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, 
ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни 
средства. 
 
3.1 Кредитен ризик 
Кредитниот ризик претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати 
износите во целост во моментот на нивното доспевање. Друштвото има политики кои го 
ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.  
 
Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната 
вредност на финансиските средства признаени на датумот на извештајот на финансиската 
состојба кои се прикажани во следната табела (во илјади денари): 
 
 2021 2020 
Класи на финансиски средства – евидентирана вредност   
Краткорочни финансиски побарувања 300 350 
Побарувања од купувачи   2,084       664 
Парични средства и еквиваленти 841 897 
 3,225 1,911 

 
Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти е материјално незначаен затоа што 
средствата се депонирани во реномирани банки со висок кредитен рејтинг. 
Кредитниот ризик од побарувања од купувачи  е незначителен, побарувањата се доспеани  но не 
се оштетени (Белешка 12).Овие побарувања се однесуваат на купувачи кои немаат историја на 
неплаќање и со кои компанијата има добри бизнис релации. 
 
 
3.2 Ризик од ликвидност 
Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и 
ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно 
обезбедување  навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на 
договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото,  и 
користење во висок  процент  готовинска наплата на продадените полиси, преку фискални 
апарати,  Раководството обезбедува, висока наплата на премија, а со тоа и брза и доволна 
количина на средства од наплата на сопствените побарувања за  финансирање на својата дејност. 
 
Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските 
обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови 
на финансиските обврски. 
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3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ  (ПРОДОЛЖУВА) 
 
 
   31 декември 2021 
  Тековни Нетековни 
  До 12 

месеци  
1до 2 

години 
2 до 5 

години 
Покасно 

од 5 
години 

  (000 
мкд) 

(000 
мкд) 

(000 
мкд) 

(000 
мкд) 

Финансиски средства      
Краткорочни финансиски 
побарувања 

 
300 

- - - 

Побарувања од купувачи и 
ост.побарувања 

 
2,084 

- - - 

Парични средства и еквиваленти  841 - - - 
  3,225 - - - 
Финансиски обврски      
Позајмици  - - - - 
Добавувачи и останати обврски  1,198 - - - 
  1,198 - - - 
Нето  2,027  - - 
 
   31 декември 2020 
  Тековни Нетековни 
  До 12 

месеци 
1до2 

години 
2до 5 

години 
Покасно 

од 5 
години 

  (000 
мкд) 

(000 
мкд) 

(000 
мкд) 

(000 
мкд) 

Финансиски средства      
Финансиски побарувања  350 - - - 
Побарувања од купувачи и 
ост.побарувања 

 
664  - - 

Парични средства и еквиваленти  897 - - - 
  1,911 - - - 
Финансиски обврски      
Позајмици    - - 
Обврски кон добавувачи  и останати 
обврски 

 
634 - - - 

  634 - - - 
Нето  1,277 - - - 
 
Наведените износи го означуваат договорниот ненамален паричен тек кој може да се разликува по 
евидентираната вредност на расходите на датумот на извештајот за финансиска состојба. 
 
3.3 Пазарни ризици 
 
Ризик од курсни разлики 
Друштвото нема деловни активности на меѓународните пазари и не  е изложено на ризик од курсни 
разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути. Друштвото не користи инструменти за 
обезбедување од ризик од курсни разлики. 
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3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ  (ПРОДОЛЖУВА) 
 
 
Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност 
Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови 
на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промените во вредноста на пазарните 
каматни стапки. Друштвото не е изложено на ризик поради промена на пазарните каматни стапки, 
поради тоа што финансирањето на Друштвото е со сопствени средства и не се користени кредити 
од деловните банки. 
 
 
3.4 Ризик при управување со капитал  
Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи 
да работи според принципот на континуитет и во исто време да го максимизира приносот на 
сопствениците преку оптимизација на односот помеѓу обврските и капиталот.  
 
Показател на задолженост 
Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат 
позајмиците и кредити од деловни банки , пари и парични еквиваленти и главнина која се состои од 
уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка. 
Раководството ја анализира структутрата на изворите на финансисрање на годишна основа како 
однос на нето обврските по позајмици и кредити  во однос на вкупниот капитал. Нето обврските по 
позајмици се пресметуваат  како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните 
средства и паричните еквиваленти. 
Друштвото во пресметковниот период нема користено каматоносни кредити и позајмици. 
Показателот на задолженост е ирелевантен. 
Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи: 
   2021 2020 
     
     
Каматоносни позајмици    - - 
Парични средства и парични 
еквиваленти 

  
841 897 

Нето обврски    - - 
     
Акционерска главнина    3,075 3,075 
   - - 
 
3.5 Утврдување на објективна вредност  
 
Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или 
некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува 
врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската. 
Објективната вредност на финансиските средства со кои не се тргува на активни пазари се 
утврдува користејќи претпоставки засновани на пазарните услови кои постојат на секој датум на 
извештајот за финансиска состојба.  
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3.5 Утврдување на објективна вредност (продолжува) 
 
3.5.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност  
Финансиските средства измерени според објективната вредност во извештајот за финансиска 
состојба се прикажуваат во согласност со хиерархијата на објективната вредност која ги групира 
финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните 
податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. 
Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи: 
 Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или 
обврски; 
 Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се 
достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или 
индиректно (т.е. изведени од цени); и 
 Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци 
достапни за набљудување од пазарот. 
Друштвото нема финансиски средства кои се евидентирани по објективна вредност во извештајот 
за финансиска состојба. 
 
3.5.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност 
Објективните вредности на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска 
состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу: 
 Евидентирана вр. Објективна вр. 

 2021 2020 2021 2020 
Средства     
Краткорочни финансиски средства 300 350 300 350 
Побарувања од купувачи  2,084 664 2,084 664 
Парични средства и еквиваленти 841 897 841 897 
Вкупно средства 3,225 1,911 3,225 1,911 
     
Обврски     
Добавувачи и останати краткорочни обврски 1,198 634 1,198 634 
Вкупно обврски 1,198 634 1,198 634 

 
Кредити и побарувања  
Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за 
резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната 
вредност поради нивното краткорочно доспевање. 
 
Останати финансиски средства 
Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти 
се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со 
доспеаност помала од 3 месеци. 
 
Обврски кон добавувачите  
Сметководствената вредност на обврските кон добавувачите соодветствува на нивната објективна 
вредност поради нивното краткорочно доспевање. 
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4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ 
При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие 
финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави 
претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од 
нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на 
минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките 
резултати може да отстапуваат од таквите проценки. 
 
Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени 
проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање 
влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за 
тековниот и идните периоди. 
Несигурност во проценките 
Оштетување кај нефинансиски средства 
Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или 
единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на 
надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од 
секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на 
сегашната вредност на тие готовински текови. 
Употребен век на средствата што се амортизираат 
Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 
31 декември 2021 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата 
ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности 
на овие средства се анализирани во Белешка 11.  Фактичките резултати, сепак, може да се 
разликуваат поради технолошка застареност. 
Оштетување кај финансиски средства 
Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања 
Друштвото пресметува оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа 
на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. 
При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и 
останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за 
побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во 
условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања 
на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на 
клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат 
повисоки од очекуваното и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се 
досега признати.  
 
5.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА           (во 000 ден.) 

31.12.2021 
 

31.12.2020 

Приходи од продажба на услуги 1,905 1,550 

Приходи од животно осигурување 885 333 
Вкупно приходи од продажба 2,790 

 
1,883 

  
         
6.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ        (во 000 ден.)  

     31.12.2021     31.12.2020   

Приходи од лојалитети 
 

  
                        

-     
                   

24  

Останати приходи од работењето   
                       

92    
                   

21  

Приходи од надомест на штети 
 

  
                       

26    
                    

-   

Вкупно останати приходи   
                     

118    
                   

45  
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7. ПОТРОШЕНИ  МАТЕРИЈАЛИ     (во 000 ден.) 

        31.12.2021   31.12.2020  
Потрошен канцелариски материјал       39   41 
Останати потрошени материјали       3   32 
Потрошена електрична енергија   56   75 
Потрошено гориво       38   37 
Потрошени  материјали 136   185 
        
8.УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ   (во 000 ден.) 

        31.12.2021   31.12.2020  
Поштенски услуги       24   26 
Услуги за одржување на совтвер       161   105 
Наемнини       145   144 
Комунални услуги       15   5 
Регистрација на возила        2   4 
Останати услуги       18   32 
Вкупно услуги со карактер на материјални трошоци 365   316 
              
9. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ РАСХОДИ       (во 000 ден.) 

        31.12.2021   31.12.2020  
Нето плати       829   747 

Даноци и придонеси од плати       401   347 

Останати трошоци за вработените   46   36 

Дневници за службени патувања 
   

59   182 

Трошоци за репрезентација   3   
                    

-   
Трошоци за осигурување   59   49 
Банкарски услуги   50   45 
Персонален од др. основи   26   27 
Трошок за право на користење на 
програм   

                        
-     56 

Интелектуални услуги   43   79 
Останати трошоци за надворешни лица   67   127 
Останати расходи од работењето   74   25 
Вкупно останати деловни расходи   1,657   1,720 

 
  
10. НЕТО ПРИХОДИ  (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ (во 000 ден.) 

        31.12.2021   31.12.2020  

Приходи од курсни разлики                               -     
                    

-   

Негативни курсни разлики           
                    

-   

Расходи за камати                                -     
                    

-   

Вкупно нето приходи од финансирање                         -     
                    

-   
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11.НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА     (во 000 ден.) 

ОПИС     Недвижности 

Погонски и 
канцелариски 

инвентар, 
мебел 

Транспортни 
средства Вкупно 

Набавна вредност             
Состојба на  01.01.2021 
година                           -    

                     
244  

                      
150  

                 
394  

Расходувања-намалувања                         -      
                         

-   
                    

-   

Состојба на  31.12.2021 година                         -    
                     

244  
                      

150  
                 

394  
Акумулирана амортизација           

Состојба на 01.01.2021 година                         -    
                       

37  
                        

38  
                   

75  

Амортизација за 2021 година                         -    
                       

79  
                         

-   
                   

79  

Расходувања-намалувања                         -        
                    

-   

Состојба на 31.12.2021 година                         -    
                     

116  
                        

38  
                 

154  
Нето сметководствена вредност            

на 01.01.2021 година                         -    
                     

207  
                      

112  
                 

319  
Нето сметководствена вредност             

на 31.12.2021 година                         -    
                     

128  
                      

112  
                 

240  
            
Набавна вредност           

Состојба на  01.01.2020 година                         -    
                     

215  
                      

150  
                 

365  

Нови набавки во годината-зголемувања   
                       

29    
                   

29  

Расходувања-намалувања         
                    

-   

Состојба на  31.12.2020 година                         -    
                     

244  
                      

150  
                 

394  
            
Акумулирана амортизација           

Состојба на 01.01.2020 година                         -    
                        

-   
                         

-   
                    

-   

Амортизација за 2020 година                         -    
                       

37  
                        

38  
                   

75  

Расходувања-намалувања         
                    

-   

Состојба на 31.12.2020 година                         -    
                       

37  
                        

38  
                   

75  
Нето сметководствена вредност            

на 01.01.2020 година                         -    
                     

215  
                      

150  
                 

365  
Нето сметководствена вредност             

на 31.12.2020 година                         -    
                     

207  
                      

112  
                 

319  

              
12.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ       (во 000 ден.) 

        31.12.2021   31.12.2020  
Побарувања од купувачи во земјата   2,084   664 
Вкупно побарувања од купувачите   2,084   664 
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12.а  СТАРОСНА СТРУКТУРА НА ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ 31.12.2021   31.12.2020  

Побарување од купувачи  до 3 месеци     1,519  664 
Побарување од купувачи од 3 до 6 
месеци     341  
Побарување од купувачи од 6 до 12  
месеци     224  

Побарување од купувачи од 1 до 3 години      -  

Вкупно побарувања од купувачите     2,084  664  

            
        (во 000 ден.) 

13.ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА   31.12.2021   31.12.2020  
Побарувања по дадени заеми   300   350 

Вкупно други побарувања   
                     

300    
                 

350  
 

14.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА   31.12.2021   31.12.2020  
Пари на денарски сметки   460   362 
Пари во денарска благајна   381   535 
Вкупно парични средства   841   897 

  

15.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ     

Основачи капитал:   Врз основа на  Решението за основање  на Друштвото од 03.09.2019 година издадено од  
ЦРМ, регистрираниот капитал изнесува 50.000 Евра, изразено во денарска противвредност 3.074 илјади денари 
и истиот се состои од 1000 акции со номинална вредност од 50 еур по акција во денарска противвредност по 
среден курс на НБРМ. Истата состојба е потврдена и со Тековна состојба од 03.03.2022 издадена од ЦР на 
РСМ. 

Резерви:  Врз основа на  Решението за основање  на Друштвото од 03.09.2019 година издадено од  ЦРМ , 
регистрираниот капитал изнесува 50.000 Евра, изразено во денарска противвредност 3.074 илјади денари и 
истиот се состои од 1000 акции со номинална вредност од 50 еур по акција во денарска противвредност по 
среден курс на НБРМ. Истата состојба е потврдена и со Тековна состојба од 02.02.2022   издадена од ЦР на 
РСМ. 
  (во 000 ден.) 

Структура на капитал: 31.12.2021 
 

31.12.2020  
Запишан капитал 3074   3074 
Законска резерва     34     

Пренесена загуба       -1,479   -1,110 

Добивка/загуба за тековната година     
                     

637    -368 

Вкупно:       
                  

2,266    
              

1,596  
              

            (во 000 ден.) 

16.ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ    31.12.2021     31.12.2020   

Добавувачи во земјата       
                     

967    
                 

553  
Вкупно краткорочни обврски спрема 
добавувачи:       

                     
967    

                 
553  

             (во 000 ден.)  

16.а  СТАРОСНА СТРУКТУРА НА  ОБВРСКИТЕ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ 31.12.2021   31.12.2020  
Обврски спрема добавувачи  до 3 месеци     444  553 
Обврски спрема добавувачи  од 3 до 6 месеци     245  0 
Обврски спрема добавувачи од 6 до 12  месеци     278  0 
Обврски спрема добавувачи  од 1 до 3 години      -  0 
Вкупно обврски спрема добавувачи: 967  553  



Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица 
Маршал Тито број 4-1  

 

Белешки кон финансиските извештаи ИБИС Осигурување АД Струмица          24 |   
 

              
            (во 000 ден.) 

17.ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ   31.12.2021   31.12.2020  
Обврски спрема вработените   98   46 
Вкупно други краткорочни обврски   98   46 
              
            (во 000 ден.) 

18.ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ   31.12.2021   31.12.2020  

Обврски за персонален данок   7   3 
Обврски за придонеси 41   19 
Вкупни обврски за даноци       48   22 
              
        (во 000 ден.) 

19.ОДЛОЖЕНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИ (ПВР) 31.12.2021   31.12.2020  

Одложено признавање на приходи расходи 84   13 

Вкупно одложено признавање на приходи 84   13 
   
  
20.ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ         
Активни судски постапки 

Со состојба на датумот на Извештајот за финансиската состојба на овие финансиски извештаи, не се 
евидентирани какви било резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на 
Друштвото и правните застапници   редовно ги анализираат  можните ризици од   загуби по основ на 
евентуални  судски спорови. Друштвото нема покренато  судски спорови, и против Друштвото нема поведено 
судски постапки.  
Даночни обврски 
Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од 
страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за 
финансиската година и можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на 
менаџментот на денот на овие финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални 
обврски по тој основ. 

  
      21.ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ 

По 31 Декември 2021 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на финансиските 
извештаи, нема настани кои би предизвикале корекции на финансиските извештаи.                                                                           
  

22.ПОСЛЕДИЦИ ОД COVID-19 ВРЗ  ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ И ПРИНЦИПОТ НА  КОНТИНУИТЕТ  

Пандемијата предизвикана од COVID-19   немаше посериозни последици врз финансиското работење   на  
Друштвото а посебно врз претпоставката за континуитет. 

 
 
 
 



Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица 
Маршал Тито број 4-1  

 

Одговорност на раководството за  финансиските извештаи ИБИС Осигурување АД Струмица   25 |   
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    
 
 


