
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

Интернационален Картичен Систем АД 
Скопје  

Финансиски извештаи 
за годината завршена на 

31 декември 2018 
со извештај на независниот ревизор 

 

 

 

 
 



 

Содржина  

Извештај на независниот ревизор  

Финансиски извештаи 

Извештај за финансиска состојба 1 

Извештај за добивка и загуба и останата сеопфатна добивка  2 

Извештај за промените во капиталот 3 

Извештај за паричниот тек 4 

Белешки кон финансиските извештаи 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  











 Интернационален Картичен Систем АД Скопје 
Финансиски извештаи 

 

 2 

Извештај за добивка и загуба и останата сеопфатна добивка  

За годината завршена на 31 декември 

Во илјади денари Белешка 2018  2017 
     
Реализација 6 113.750  119.696 
     
Останати приходи од дејноста  3.216  1.300 
     
Трошоци за вработените 7 (28.026)  (28.543) 
Амортизација  11, 12 (21.653)  (24.357) 
Останати расходи од дејноста 8 (47.899)  (54.794) 
Добивка од работењето   19.388  13.302 
     
Приходи од финансирање  5  10.960 
Расходи од финансирање   (6.146)  (5.645) 
Нето расходи од финансирање 9 (6.141)  5.315 

     
Добивка пред оданочување  13.247  18.617 
Данок од добивка 10 (1.718)  (2.107) 
Добивка за годината  11.529  16.510 

     
Останата сеопфатна добивка за периодот  -  - 
Вкупна сеопфатна добивка за периодот  11.529  16.510 

     
 

Белешките кон финанскискте извештаи  се составен дел на овие финансиски 
извештаи. 
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Извештај за промените во капиталот 

За годината завршена на 31 декември  

 
Во илјади денари 

Акционерски 
капитал   

Акумулирана 
загуба  Вкупно  

      
На 1 јануари 2017 462.419  (350.978)  111.441 
Вкупна сеопфатна добивка за 
периодот      

Добивка за годината -  16.510  16.510 
Вкупно сеопфатна добивка за годината -  16.510  16.510 
На 31 декември 2017 462.419  (334.468)  127.951 
      
На 1 јануари 2018 462.419  (334.468)  127.951 
Вкупна сеопфатна добивка за 
периодот      

Добивка за годината -  11.529  11.529 
Вкупно сеопфатна добивка за годината -  11.529  11.529 
На 31 декември 2018 462.419  (322.939)  139.480 
      
 

Белешките кон финанскискте извештаи  се составен дел на овие финансиски 
извештаи. 
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Извештај за паричниот тек 

За годината завршена на 31 декември  

Во илјади денари Белешка 2018  2017 
     
Парични текови од оперативни 
активности 

 
 

 
 

Добивка/(загуба) за годината  11.529  16.510 
Корекција за:     

Амортизација 11, 12 21.653  24.357 
Приходи од камати 9 (5)  (28) 
Расходи од камати 9 4.107  5.645 
Нето ефект од курсни разлики 9 2.039  (10.932) 
Данок од добивка 10 1.718  2.107 

  41.041  37.659 
     
Промена кај побарувањата од купувачите и 

други побарувања  2.600 
 

2.518 
Промена кај обврските кон добавувачите и 

други обврски  (10.877) 
 

(43.206) 
  32.764  (3.029) 
     
Наплатени камати  5  28 
Платени камати  -  (10.422) 
Платен данок на добивка  (3.900)  - 
Нето паричен тек од оперативни 

активности  28.869 
 

(13.423) 
     
Парични текови од инвестициони 

активности   
 

 
Набавка на недвижности и опрема 11 (13.537)  (521) 
Набавка на нематеријални средства 12 (1.133)  (925) 
Нето парични текови (користени во) / од 

инвестициони активности  (14.670) 
 

(1.446) 
     
Парични текови од финансиски 

активности 
 

 
 

 
Отплата на кредити  -  (21.881) 
Нето парични текови од финансиски 

активности 
 

- 
 

(21.881) 
     
Нето (намалување)/ зголемување на 

паричните средства и паричниот 
еквивалент   14.199  (36.750) 

Парични средства и паричен еквивалент на 
1 јануари  14.060  50.810 

Парични средства и паричен еквивалент 
на 31 декември  14 28.259  14.060 

 

Белешките кон финанскискте извештаи  се составен дел на овие финансиски 
извештаи. 

 




