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Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи  

Извештај за финансиската состојба 

Белешка 31 декември 31 декември 
2019 2018 

000 мкд 000 мкд 
Средства 
Парични средства и парични еквиваленти 5   1,422   1,930 
Орочени депозити  6   67,185   119,958 
Побарувања за провизии и надомести и останати 
средства 7   35,841   36,328 
Побарувања за данок на добивка   1,049 2,688 
Вложувања кои се чуваат за тргување 8   145,972   58,220 
Вложувања во подружници 9   7,996   7,996 
Недвижности, постројки и опрема 10   109,556   133,787 
Нематеријални средства 11   11,834   14,101 
Вкупно средства   380,855   375,008 

Обврски 
Обврски спрема добавувачи и останати обврски 12 14,099   4,044 
Вкупно обврски  14,099   4,044 

Капитал 13 
Акционерски капитал   244,340   244,340 
Резерви    78,911   76,400 
Задржана добивка    43,505   50,224 
Вкупно капитал и резерви   366,756   370,964 
Вкупно обврски и капитал и резерви   380,855   375,008 

Овие финансиски извештаи се одобрени од Надзорниот Одбор на Друштвото на ден 23 април 

2020 година и се потпишани во име на Друштвото од: 

Васко Атанасов Горан Анастасовски 
Директор 
Дирекција за правни работи, 
финансирање, кадри и општи работи 

Генерален директор 
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Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи  

Извештај за сеопфатната добивка 

Белешка Година што завршува на 
31 декември 31 декември 

2019 2018 
000 мкд 000 мкд 

Приходи од провизии и надомести   178,011   180,996 
Расходи за провизии и надомести   (479)   (494) 
Нето приходи од провизии и надомести 14 177,532   180,502 

Приходи од камата 15 1,981   2,535 
Добивка од промените на објективната вредност на 
вложувања кои се чуваат за тргување  8 1,752   1,617 
Останати приходи од дејноста 16 91,829   76,377 
Приходи од дејноста 273,094   261,031 

Трошоци за вработени 17   (106,572)   (100,931) 
Депрецијација и амортизација 10, 11   (41,710)   (40,780) 
Нето (расходи) од курсни разлики (51)   (61) 
Останати деловни трошоци 18   (78,315)   (64,983) 
Добивка пред оданочување   46,446   54,276 

Данок на добивка 19   (2,941)   (4,052) 
Добивка за годината   43,505   50,224 

Останата сеопфатна добивка за годината - - 
Вкупна сеопфатна добивка за годината 43,505   50,224 

Заработувачка по акција (денари по акција) 20 
- Основна и разводнета 1,781   2,055 
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Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи  

Извештај за промените во капиталот 

Акционерски 
капитал 

Законски 
резерви 

Фонд за 
ризици од 
работење 

Задржани 
добивки Вкупно 

На 1 јануари 2019 година   244,340   48,868   27,532   50,224   370,964 
Трансакции со сопствениците 
Дивиденда во паричен облик - - -   (47,713)   (47,713) 
Издвојување за фонд за ризици од 
работењето - -   2,511   (2,511) - 
Вкупно трансакции со 
сопствениците - -   2,511   (50,224)   (47,713) 

Добивка за годината - - -   43,505   43,505 
Останата сеопфатна добивка - - - - - 
Вкупна сеопфатна добивка за 
годината - - -   43,505   43,505 
На 31 декември 2019 година   244,340   48,868   30,043   43,505   366,756 

На 1 јануари 2018 година   244,340   48,868   25,039   49,865   368,112 
Трансакции со сопствениците 
Дивиденда во паричен облик - - -   (47,372)   (47,372) 
Издвојување за фонд за ризици од 
работењето - -   2,493   (2,493) - 
Вкупно трансакции со 
сопствениците - -   2,493   (49,865)   (47,372) 

Добивка за годината - - -   50,224   50,224 
Останата сеопфатна добивка - - - - - 
Вкупна сеопфатна добивка за 
годината - - -   50,224   50,224 
На 31 декември 2018 година 244,340 48,868 27,532 50,224 370,964 
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Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи  

Извештај за паричните текови 

Белешка Година што завршува на 
31 декември 31 декември 

2019 2018 
000 мкд 000 мкд 

Парични текови од оперативни активности 
Добивка за годината пред оданочување   46,446   54,276 
Корегирана за:  
Депрецијација и амортизација   41,710   40,780 
Расходување на недвижности и опрема   3 - 
Директен отпис на побарувања - 6 
Приходи од камати   (1,981)   (2,527) 
Приходи од провизии и надомести   (178,011)   (180,996) 
Приходи од дивиденди во акции   (6,151) 
Приходи од опис на обврски - (153) 
Приходи од усогласување на објективна вредност на 
удели   (1,752) (1,617) 

  (93,585) (96,382) 

Промена во останати средства   165 (4,005) 
Промена во останати обврски   10,056   (19,331) 

  (83,364)   (119,718) 

Наплатени камати   3,217 1,442 
Наплатени провизии   178,332 179,962 
Платен данок од добивка   (1,303)   (6,832) 
Нето парични текови од оперативни активности   96,882 54,854 

Парични текови од инвестициони активности 
Набавка на недвижности и опрема   (14,098)   (53,365) 
Набавка на нематеријални средства   (1,117) (4,923) 
Прилив од орочени депозити   80,537   25,051 
Вложувања во депозити   (29,000)   (22,035) 
Прилив од вложувања кои се чуваат до доспевање   5,690 
Прилив од финансиски средства по објективна вредност 
преку добивки и загуби 157,500   203,255 

Вложувања во финансиски средства по објективна 
вредност преку добивки и загуби   (243,500)   (162,493) 

Нето парични текови користени за инвестициони 
активности   (49,678)   (8,820) 

Парични текови од финансиски активности 
Исплата на дивиденди   (47,712)   (47,372) 
Нето парични текови користени за финансиски 
активности   (47,712)   (47,372) 

Нето промена на парични средства и еквиваленти   (508)   (1,338) 
Парични средства и еквиваленти на почетокот   1,930   3,268 
Парични средства и еквиваленти на крајот 5   1,422   1,930 




