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Придружните белешки се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи 

Консолидиран извештај за сеопфатната добивка 

 Белешка Година што завршува на 

  31 декември 31 декември 

  2021 2020 

  000 мкд 000 мкд 

    

Приходи од провизии и надомести    180,792 168,809 

Расходи за провизии и надомести    (720) (577) 

Нето приходи од провизии и надомести 14   180,072 168,232 

    

Приходи од камата 15 506 857 
Добивка од промените на објективна вредност на 
вложувања кои се чуваат за тргување   3,106 3,008 

Останати приходи од дејноста 16 149,751 116,494 

Приходи од дејноста  333,435 288,591 

    

Трошоци за вработени 17 (136,798) (121,904) 

Депрецијација и амортизација  10 (47,610) (40,622) 

Нето (расходи) од курсни разлики  (50) (52) 

Останати деловни трошоци 18 (89,512) (79,316) 

Добивка пред оданочување  59,465 46,697 

    

Данок на добивка  19 (3,517) (4,841) 

Добивка за годината  55,948 41,856 

    

Останата сеопфатна добивка за годината   - 

Вкупна сеопфатна добивка за годината  55,948 41,856 

    

Добивка расположлива за акционерите  55,948 41,856 

Вкупна сеопфатна добивка расположлива за 
акционерите  55,948 41,856 

    

Заработувачка по акција (денари по акција)    

- Основна и разводнета 20 2,290 1,713 
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5 
Придружните белешки се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи 

Консолидиран извештај за промените во капиталот 

 

       
  Резерви   

 Акционерски 
капитал 

Законски 
резерви 

Фонд за 
ризици од 
работење 

Реинвес-
тирана 

добивка 

Задржани 
Добивки 

Вкупно  
 

       
На 1 јануари 2021 година   244,340 51,124 35,002 8,084 66,856 405,406 
Трансакции со сопствениците       
Дивиденда во паричен облик - - - - - - 
Издвојување на законска резерва - - - - - - 
Издвојување за фонд за ризици од 
работењето - - 3,343 - (3,343) - 
Останати резерви - - - - - - 
Реинвестирана добивка - - - 47,925 (47,925) - 

Вкупно трансакции со сопствениците   - - 3,343 47,925 (51,268) - 
       
Добивка за годината - - -  55,948 55,948 
Останата сеопфатна добивка - - - - - - 

Вкупна сеопфатна добивка за годината   - - - - 55,948 55,948 

На 31 декември 2021 година   244,340 51,124 38,345 56,009 71,536 461,354 

       
       
На 1 јануари 2020 година   244,340 51,124   31,304 4,155   73,957   404,880 
Трансакции со сопствениците       
Дивиденда во паричен облик - - - - (41,330) (41,330) 
Издвојување на законска резерва - - - - - - 
Издвојување за фонд за ризици од 
работењето - - 3,698 - (3,698) - 
Останати резерви - - - - - - 
Реинвестирана добивка - - - 3,929 (3,929) - 

Вкупно трансакции со сопствениците   - - 3,698 3,929 (48,957) (41,330) 
       
Добивка за годината - - - - 41,856 41,856 
Останата сеопфатна добивка - - - - - - 

Вкупна сеопфатна добивка за годината   - - - - 41,856 41,856 

На 31 декември 2020 година   244,340 51,124 35,002 8,084 66,856 405,406 
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Придружните белешки се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи 

Консолидиран извештај за паричните текови 

 Белeшка Година што завршува на 
  31 декември 31 декември 
  2021 2020 
  000 мкд 000 мкд 
Парични текови од оперативни активности    
Добивка за годината пред оданочување  59,465 46,697 
Корегирана за:     
Амортизација и депрецијација  47,610 40,622 
Отпис на побарувања  16 - 
Исправка на вредност на побарувања  766 - 
Приходи од камати  (506) (857) 
Приходи од провизии и надомести  (180,792) (168,809) 
Приходи од отпис на обврски  (40) (9) 
Приходи од вложувања во средства чувани за тргување  (3,106) (3,008) 

  (76,587) (85,364) 
    
Промена во останати средства  (33,616) (1,405) 
Промена во останати обврски  33,720 2,849 

  (76,483) (83,920) 
    
Наплатени камати  1,370 614 
Наплатени провизии  180,792 168,809 
Платен данок од добивка  (3,712) (5,475) 

Нето парични текови од оперативни активности  101,967 80,028 

    
Парични текови од инвестициони активности    
Набавка на недвижности и опрема, нето  (42,952) (78,037) 
Набавка на нематеријални средства  (2,150) (259) 
Прилив од орочени депозити  30,500 40,854 
Вложувања во орочени депозити  (10,000) - 
Прилив од финансиски средства по објективна вредност 
преку добивки и загуби 

 
207,000 253,058 

Вложувања во финансиски средства по објективна 
вредност преку добивки и загуби 

 
(290,222) (249,410) 

Нето парични текови користени за инвестициони 
активности 

 
(107,824) (33,794) 

    
Парични средства од финансиски активности    
Исплата на дивиденда  - (41,330) 

Нето парични текови користени за финансиски 
активности 

 
- (41,330) 

    
Нето промена на парични средства и еквиваленти  (5,857) 4,904 
Парични средства и еквиваленти на почетокот на 
годината 

 
8,915 4,011 

Парични средства и еквиваленти на крајот на 
годината 6 3,058 8,915 




