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Годишен извештај за2018 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018 година
На Каменимост Комуникации АД Скопје

Каменимост Комуникации АД Скопје е регистрирана како Акционерско друштво на 15 
јануари 2001 година (во понатамошниоттекст Друштвото)

Адреса на Друштвото е\ Кеј 13 ноември бр.6 Скопје, 
Република Северна Македонија

Матичниот број на Друштвото е: 
Даночниот број на Друштвото: 
Број на акции:

05489610 
4030001405005 
68.201.505 обични акции

Приоритетна дејност на Друштвото е "Дејности на холдинг друштвата".

Друштвото е контролирано од Маѓар Телеком Плц. од Унгарија кој поседува 100% од 
акциите на Друштвото. Матична компанија на Друштвото е Дојче Телеком АГ, Бон, 
лоцирана во Германија.

Друштвото поседува 51% од сопственоста на нејзината подружница Македонски Телеком 
АД Скопје.

Акционерскиот капитал на Друштвото е 12.065.386.515 МКД.

Во текот на деловната година Извршен директор на Друштвото беше:
Кристијан Фодор

На крајот на 2018 година Друштвото нема вработени лица.

Во текот на 2018 година имаше промена во членовите на Одборот на директори. Имено, 
за нов член беше назначена Варкониј Диана Анамариа, заменувајќи го Цсаба Ѓулјаш.

Подолу се прикажани расположливите податоци за надоместоците за членовите на 
Одборот на директори на Каменимост Комуникации АД Скопје со активни мандати на 31 
декември 2018 година, а се однесуваат на применливиот период во 2018 година. Овие 
податоци се презентираат во обем, форма и содржина добиени од односниот член на 
Одборот на директори и Друштвото нема извршено каква било проверка на точноста или 
целосноста на таквите податоци.

а) Податоци за вработување доколку членот има засновано работен однос кај друг 
работодавач (назив на работодавач, дејност, висина на плата, надоместоци на плата, 
бонус, осигурување и други права).
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КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Годишен извештај за 2018 годнна

Име и 
презиме

Назив
на
работо-
давачот

Дејност
на

работо-
давачот

Висина на
плата

Надоместоци 
од плата

Бонуси Осигурувања Други
права

Кристиан
Фодор

Маѓар
Телеком
Плц

Телекому-
никации

Не се 
достапни 
поради 
применливи 
те правила

Не се 
достапни 
поради 
применливи 
те правила

Не се 
достапни 
поради 
применливи 
те правила

Не се
достапни
поради
применливите
правила

Не се 
достапни 
поради 
применливи 
те правила

Матјас
Бузогани

Маѓар
Телеком
Плц

Телекому-
никации

Не се 
достапни 
поради 
применливи 
те правила

Не се 
достапни 
поради 
применливи 
те правила

Не се 
достапни 
поради 
применливи 
те правила

Не се
достапни
поради
применливите
правила

Не се 
достапни 
поради 
применливи 
те правила

Варкониј
Диана
Анамариа

Маѓар
Телеком
Плц

Телекому-
никации

Не се 
достапни 
поради 
применливи 
те правила

Не се 
достапни 
поради 
применливи 
те правила

Не се 
достапни 
поради 
применливи 
те правила

Не се
достапни
поради
применливите
правила

Не се 
достапни 
поради 
применливи 
те правила

Целта на Друштвото при управување на капиталот е да ја зачува способноста да 
продолжи со своите активности во континуитет и со тоа да овозможи добивка и 
бенефиции за единствениот акционер, како и да одржува оптимална структура на 
капиталот со цел да го намали трошокот на капитал.

Во февруари 2006 год, Маѓар Телеком Плц, сопственикот на управувачкиот пакет на 
Друштвото, објави дека се врши истрага за определени договори склучени од страна на 
фирмите основани од Маѓар Телеком за да се утврди дали постои прекршување на 
политиките на компанијата или важечките закони и прописи. Одборот за ревизија на 
Маѓар Телеком го ангажира \Л/МИ:е & Саѕе како свој независен правен советник за целите 
на спроведувањето на интерната истрага. Помеѓу другото, внатрешната ревизија 
проверуваше дали МаѓарТелеком и/или неговите подружници во Македонија извршиле 
плаќања кои се забранети според законите и правилата на САД, вклучувајќи ја и 
Уредбата за Странски Коруптивни Практики ("РСРА"). Окружниот суд на САД за Источната 
област на Вирџинија на 5 февруари 2014 година ги отфрли обвиненијата против Маѓар 
Телеком.

Друштвото нема никави информации за било какви барања од страна на регулаторни 
тела или други надворешни страни, освен веќе споменатите информации во 
финансиските извештаи за 2010 и 2011 година, од кои Друштвото би заклучило дека 
финансиските извештаи може да бидат неточни.

Врз основа на поднесено барање од страна на Друштвото за дерегистрација од ДДВ 
регистарот, Управата за јавни приходи на ден 16 фрвруари 2011 година, донесе решение 
со кое ја прекинува ДДВ регитрацијата на Друштвото почнувајќи од 31 декември 2010 
година.
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КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Годишен извештај за 2018 година

Овластен ревизор на Друштвото за 2018 година беше ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија 
ДОО Скопје.

Значајни оперативни приходи на Друштвото во 2018 година

Оперативниот приход на Друштвото во износ од 898.082.101 МКД, во најголем дел ја 
претставува дивидендата, добиена од Македонски Телеком АД Скопје, каде Друштвото 
поседува 51% од акциите, како и приходите остварени од камати.

Значајни оперативни трошоци на Друштвото во 2018 година

Оперативните трошоци во вкупен износ од 1.154.624 МКД ги сочинуваат:

Трошоци за консултантски услуги во износ од 872.101 МКД, кои ги вклучуваат и 
трошоците за ревизија, советодавни и правни услуги
Трошоци за останати услуги во износ од 282.523 МКД, кои вклучуваат трошоци за 
закуп, одржување на софтвер, административни надоместоци.

Финансиски приходи/расходи ги претставуваат

Позитивни курсни разлики во износ од 48.286 МКД 
Негативни курсни разлики во износ од 406.582 МКД
Приходи од камата во врска со депозити вложени во деловните банки и камати по 
основ на даден заем во износ од 865.571 МКД.
Банкарска провизија во износ од 334.629 МКД кои ги вклучуваат и тршоците за 
банкарска гаранција.

Вкупната вредност на средствата на Друштвото изнесува 13.098.051.908 МКД

Основниот дел на средствата го сочинуваат:
Вложувањето во Македонски Телеком каде што Друштвото поседува 51% од 
акциите при што сегашната вредност изнесува 12.852.285.169 МКД.
Пари и парични средстав во износ од 239.596.036 МКД. Од овој износ 1.081.525 
МКД се во домашна валута (денари), додека 238.514.511 МКД се во Евра - од кои 
233.690.596 МКД, се депозити во Евра со рочност до 3 месеци.
Краткорочни депозити во деловни банки со рок на орочување до една година во 
износ од 6.155.803 МКД. Депозитите се во Евра.
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КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Годишен нзвештај за 2018 година

Вкупната вредност на капитал и тековни обврски изнесува 13.098.051.908 МКД

Тековните обврски на Друштвото изнесуваат 527.175 МКД 
Капитал во вкупен износ од 13.097.524.733 МКД, во кој е вклучена и 
задолжителната резерва во износ од 135.038.101 МКД

Број на акции Номинална 
вредност по 
акција (МКД)

Вредност МКД

Обични акции 68.201.505 176,90792 12.065.386.515

На 31 декември 2017 68.201.505 176,90792 12.065.386.515

На 31декември 2018 68.201.505 176,90792 12.065.386.515

Меиаџмемтот всрува дека се превземаат сите потребни мерки да ја зачуваат вредноста 
на средствата во сегашните околности.

Скопје, 28 февруари 2019 година

Кристијан^Фодор

Главен Извршен Директор
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КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД - Скопје 

Финансиски извештаи

За годината завршена на 31 декември 2018 година



КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018

СОДРЖИНА

Независно ревизорско мислење 

Извештај за сеопфатна добивка 

Извештај за финансиската состојба 

Извештај за промените во капиталот 

Извештај за паричниот тек 

Белешки кон финансиските извештаи



рггс
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Лкционерите и Управниот Одбор на Каменимост Комуникации АД 
Скопје

Извештај за финансиските извештаи
Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Каменимост 
Комуникации АД Скопје („Друштвото,,), коишто го вклучуваат извештајот за 
финансиската состојба заклучно со 31 декември 2018 година, и извепггајот за сеопфатна 
добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за паричните текови за 
годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики 
и други објаснувачки информации.

Одговорност на менаџментот за финансиски извештаи
Раководството е одговорено за подготвувањето и објективното презентирање на овие 
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во 
Република Северна Македонија, и интерната контрола којапгго е релевантна за 
подготвувањето на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално 
погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на 
нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за 
ревизија прифатени во Република Северна Македонија („стандардите,,). Тие стандарди 
бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да 
добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од 
материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за 
износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од 
расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално 
погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на 
измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува 
интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на 
финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се 
соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на 
интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени 
политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на 
раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и 
соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

РпсешаѓегкоиѕеСоорегѕ Кеитја Лоо, 81к Ѕер1еткег 16, Нурепит Виѕтеѕѕ Сеп1ег, 2пЛЈ1оог, 1000 Ѕкорје, Рериккс 
о/МоПк Масепота, УАТN0. МК4030008022586, Т: +389 (02)31 40 900/901,
Р: +389 (02) 3116525, илош.риЈС.сот/тк



Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите 
материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2018 
година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината 
којапгго завршува тогаш во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во 
Република Северна Македонија.

Извештај за останати правни и регулаторни барања

Годишниот извештај е подготвен од страна на Раководството во согласност со барањата на 
Законот за Трговски Друиггва, член 384.

Раководството е исто така одговорно за подготвувањето на Годишната сметка и 
Годишниот извештај на Друштвото, кои се одобрени од страна на Управниот Одбор на 
Друштвото.

Според барањата на Законот за Ревизија, известуваме дека историските информации 
прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Раководството на Друиггвото 
во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва е конзистентен во сите 
материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и 
ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на крајот на 31 декември 2018 година

ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

22 маЈ 2019 година
Скопје, Република Северна Македонија



(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

Извештај за сеопфатна добивка

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018

Приходи од дивиденди 
Вредносно усогласување (обезвреднување) 
Трошоци за услуги 
Останати расходи
Добивка/ (загуба) од работењето

Приходи од камати 
Курсни разлики (нето)
Банкарска провизија
Нето финансиски приходи

Добивка/(загуба) пред оданочување 

Данок на добивка 

Нето добивка/ (загуба)

Вкупно сеопфатна добивка/ (загуба)
Заработка по акција (ЗПА):
Основна и чиста заработка по акција 
(во денари)

Година завршена на 31

Белешка 2018
декември

2017

5 898.082 709.239
9.1 -

6 (1.086) (1.061)
(69) (67)

896.927 708.111

7 866
(358)
(334)

54
1

(24)
173 31

897.100 708.142

8 - -

897.100 708.142

897.100 708.142

13,15 10,38

Белешките од страна 7 до 21 се составен дел на овие финансиски извештаи
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(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

Извештај за финансиската состојба

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018

Белешка
АКТИВА

На 31 декември 
2018 2017

Нетековни средства
Вложувања во подружници 9 12.852.285 12.852.285

12.852.285 12.852.285
Тековни средства
Останати тековни средства 15 1.081
Пари и парични средства 11 239.596 1.795
Останати краткорочни средства 12 6.156 18.476
Вкупно тековни средства 245.767 21.352

Вкупна актива 13.098.052 12.873.637

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

Капитал и резерви
Акционерски капитал 13 12.065.386 12.065.386
Законски резерви 14 135.038 99.631
Акумулирана добивка 897.100 708.142
Вкупно капитал и резерви 13.097.525 12.873.159

Тековни обврски
Обврски спрема добавувачите и останати 
обврски 527 478
Вкупно тековни обврски 527 478

Вкупно обврски 527 478

Вкупно Капитал и Обврски 13.098.052 12.873.637

Финансиските извештаи прикажани на страните од 3 до 21 се одобрени за издавање на 
ден 28 февруари 2019 година од страна на Извршниот директор на Каменимост 
Комуникации АД Скопје и истите ќе бидат прегледани и одобрени од Собранието на 
Акционери на ден кој ќе биде дополнително уЈврден.

Главен Извршен Директор 
Кристиан Фодор
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(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

Извештај за промените во капиталот

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018

Состојба на 1 јануари 2017 
Сеопфатна добивка за 2017 
Исплата на дивиденда за
2016 година

Акционерски
капитал

12.065.386

Законски
резерви

99.631

Акумулирана
добивка

700.176
708.142

(700.176)

Вкупно

12.865.193
708.142

(700.176)
Состојба на 31 декември 
2017 година 12.065.386 99.631 708.142 12.873.159

Состојба на 1 јануари 2018 12.065.386 99.631 708.142 12.873.160
Сеопфатна добивка за 2018 - - 897.100 897.100
Распоред на добивката за 
законска резерва 35.407 (35.407) 0
Исплата на дивиденда за
2017 година . (672.735) (672.735)
Состојба на 31 декември 
2018 година 12.065.386 135.038 897.100 13.097.525

Според локалната законска регулатива, Друштвото има обврска да издвојува општа 
законска резерва, по пат на одделување од нето сеопфатната добивка остварена во 
годината. Повеќе детали во врска со резервите види во белешка 14

Белешките од страна 7 до 21 се составен дел на овие финансиски извештаи
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(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

Извештај за паричниот тек

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018

Оперативни активности
Добивка/ (загуба) пред одданочување
Корекција за:
Вредносно усогласување (обезвреднување) 
Расходи од камати и банкарски провизии 
Приходи од камати 
Нереализирани курсни разлики
Парични средства добиени од работењето 
пред промената во обртниот капитал

(Зголемување) /намалување на побарувањата 
Зголемување /(намалување) на обврските
Парични средства добиени од работењето

Платени камати и банкарски провизии 
Платен данок од добивка
Паричен тек од оперативни активности

Инвестициони активности
Наплатени камати
Прилив од вратен заем на поврзани субјекти 
Исплата на заем на поврзани субјекти 
Дадени депозити во банки
Паричен тек од инвестициони активности

Финансиски активности
Исплатени дивиденди
Паричен тек од финансиски активности

Нето зголемување/ (намалување) на парите и
паричните средства
Пари и парични средства на 1 јануари
Пари и парични средства на 31 декември

Година завршена на 
31 декември

Белешка 2018 2017

9.1

7

15

11

897.100 708.142

335
(866)

5

24
(54)

(31

896.574 708.109

1.067 (15)
50 22

897.690 708.116

(287) (5)

897.403 708.111

819 38
233.676 -

(233.683; -
12.320 (9.231)
13.139 (9.193)

(672.735) (700.176)
(672.735) (700.176)

237.801 (1.257)
1.795 3.052

239.596 1.795

Белешките од страна 7 до 21 се составен дел на овие финансиски извештаи
6



(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

1. Општи информации

Каменимост Комуникации АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е 
регистрирано како акционерско друштво на 15 јануари 2001 година и е со седиште 
во Република Северна Македонија.

Адресата на Друштвото е:
Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје.
Република Северна Македонија

На 31 декември 2018 година, Друштвото е во целосна сопственост на акционерот 
Маѓар Телеком Плц од Унгарија.

Називот на Друштвото гласи - Акционерско друштво за деловни менаџмент и други 
консултантски услуги Каменимост Комуникации АД Скопје.

Главен Извршен Директор на Друштвото во текот на деловната година беше: 
Кристиан Фодор

Друштвото нема вработени на крајот на календарската година (2017: нема 
вработени)

Шифрата на приоритетна дејност одговара на тековната активност на Друштвото, 
а тоа се дејности од областа на холдинг друштвата.

Овие финансиски извештаи ги претставуваат посебните финансиски извештаи на 
Каменимост Комуникации АД Скопје. Друштвото е подружница на Маѓар Телеком 
Плц. од Унгарија и се консолидира во финансиските извештаи на матичната 
компанија. Друштвото не изготвува консолидирани финансиски извештаи 
согласно информацијата испратена до Централниот Регистар на Република 
Северна Македонија.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Белешки кон Финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2018

Белешките од страна 7 до 21 се составен дел на овие финансиски извештаи
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(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

1.1 Истрага за одредени консултантски договори

Во февруари 2006 год, Маѓар Телеком (МТ), сопственикот на управувачкиот пакет 
на Друштвото, објави дека се врши истрага за определени договори склучени од 
страна на фирмите основани од МТ за да се утврди дали постои прекршување на 
политиките на МТ или важечките закони и прописи.

Одборот за ревизија на Маѓар Телеком го ангажира \А/ИИе & Саѕе како свој 
независен правен советник за целите на спроведувањето на интерната истрага. 
Помеѓу другото, внатрешната ревизија проверуваше дали Маѓар Телеком и/или 
неговите подружници во Република Северна Македонија извршиле плаќања кои се 
забранети според законите и правилата на САД, вклучувајќи ја и Уредбата за 
Странски Коруптивни Практики (“РСРА”).

На 29 декември 2011 година, Маѓар Телеком објави дека започна конечна спогодба 
со Одделот за Правда на САД (“ООЈ”) и со Комисијата за Хартии од вредност 
(“ЅЕС”) за да ја разреши истрагата во врска со Маѓар Телеком спроведена од 
погоре споменатите органи на САД (“ООЈ” и ”ЅЕС”). Помеѓу другото, Маѓар 
Телеком објави дека склучил договор за одложено гонење за период од две години 
(“ОРА”) со Одделот за Правда на САД (“ООЈ”). Овој договор истече на 5 јануари 
2014 година, а врз основа на барањето на Одделот за Правда на САД (“ООЈ”) 
доставено согласно договорот (“ОРА”), Окружниот суд на САД за Источната област 
на Вирџинија на 5 февруари 2014 година ги отфрли обвиненијата против Маѓар 
Телеком.

Во врска со локалната истрага на државните органи во Република Северна 
Македонија, а во однос на претходно обелоденетата информација во 
финансиските извештаи на Друштвото за претходните години, кривичната 
постапка во основниот суд е во тек.

Немаме сознанија за било какви информации како резултат на барања од кое било 
регулаторно тело или други надворешни страни, освен како што е претходно 
обелоденето, од кои би можеле да закпучиме дека финансиските извештаи може 
да бидат неточни, вклчувајќи го и ефектот од можни незакоски дејства.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Белешки кон Финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2018

1.2 ДЦВ дерегистрација на Друштвото

Врз основа на поднесено барање од страна на Друштвото за дерегистрација од 
ДДВ регистарот, Управата за јавни приходи на ден 16 фрвруари 2011 година, 
донесе решение со кое ја прекинува ДДВ регитрацијата на Друштвото почнувајќи 
од 31 декември 2010 година.

Белешките од страна 7 до 21 се составен дел на овие финансиски извештаи
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(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Белешки кон Финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2018

2. Значајни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при изготвувањето на овие 
финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се 
конзистентни со оние користени во изминатата година, освен доколку поинаку не 
е наведено.

2.1. Основи за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност 
со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/2004, 
84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 
61/2016,64/2018,120/2018 и 239/2019) и Правилникот за водење сметководство 
(Издадени во Службен весник на РМ бр. 159/2009, 164/2010 и 107/2011), кадешто 
беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од 
МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 
до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско 
известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот 
комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени.

МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13.МСФИ 14, МСФИ 15, МСФИ 16, 
МСФИ 16, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20, КТМФИ 21, КТМФИ 22 и КТМФИ 23 
не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од 
страна на Друштвото.

МСФИ (вклучувајќи МСФИ 1), беа првично објавени во Службен весник во 1997 
година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последото ажурирање беше во 
декември 2010 година.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа 
објавени во Службен весник.

Финансиските извештаи се подготвени според историска набавна вредности. 
Основата за мерење на секој вид на средства, обврски, приходи и расходи се 
детално опишани во белешките.

Финансиските извештаи се подготвени од и за годините кои завршуваат на 31 
декември 2018 и 2017. Финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски 
денари, доколку не е поинаку наведено.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените 
стандарди усвоени во Република Северна Македонија, подразбира користење на 
проценки и претпоставки од страна на раководството во примената на усвоените 
политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат висок степен на претпоставки и 
комплексност или каде што проценките и претпоставките се значајни во однос на 
финансиските извештаи се прикажани во белешка 4 Значајни сметководствени 
проценки и претпоставки. Фактичките резултати може да се разликуваат од тие 
проценки.

Друштвото работи на пазарот како профитно ориентирано правно лице, оттаму и 
овие финансиски извештаи се изготвени врз основа на работа во континуитет.

Белешките од страна 7 до 21 се составен дел на овие финансиски извештаи
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(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

2. Значајни сметководствени политики (продолжение)

2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во 
денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Салдата на ставките 
искажани во странски средства за плаќање се пресметани по курсот кој важел на 
денот на Извештајот за финансиската состојба. Курсните разлики настанати во 
текот на годината се искажуваат како приходи или расходи, во периодот кога 
настанале.

Курс на Денарска противвредност:
31 декември 2018 31 декември 2017

МКД МКД

ЕУР 61,49 61,49

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Белешки кон Финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2018

2.3 Вложувања во поврзани субјекти

Вложувањата во поврзани субјекти ги претставуваат 51% од акциите на 
Македонски Телеком АД Скопје, кои се во сопственост на Каменимост 
Комуникации АД Скопје.

Вложувањата во поврзани субјекти се искажани по објективна вредност. 
Почетното вложување е искажано на денот на трансакцијата, односно датумот 
кога Друштвото ги купило акциите по пазарна цена утврдена на организираниот 
меѓународен тендер за купопродажба на управувачкиот пакет на акции на 
Македонски Телеком АД Скопје. Во набавната вредност на акциите се вклучени и 
трансакционите трошоци.

2.4 Заеми дадени на акционерот

Заемите се недериватни финансиски средства со фиксни или утврдени плаќања 
кои не котираат на активен пазар. Првичното доспевање на заемите не е подолго 
од една година и поради тоа тие се вклучуваат во тековни средства. 
Побарувањата и приходите по основ на камати се признаваат на месечна основа.

2.5 Пари и парични сретства

Парите и паричните средства ги опфаќаат паричните средства во благајна, 
средствата на сметките во банки во домашна и странска валута, депозитите по 
видување како и краткорочните депозити во банки со рок на доспеаност до три 
месеци.

Белешките од страна 7 до 21 се составен дел на овие финансиски извештаи
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(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

2. Значајни сметководствени политики (продолжение)

2.6 Обезвреднување на средствата

Показателите кои го мерат оштетувањето на средствата се мерат на годишно ниво 
и во случај кога ќе се идентификуваат показатели за оштетување, Друштвото 
спроведува тест за оштетување со цел да се утврди дали е потребно да се изврши 
исправка. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната 
вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. 
Надоместувачкиот износ го претставува горниот износ од реалната вредност на 
средството, намалена за трошоците и вредноста во употреба.

2.7 Акционерски капитал

Обичните акции се класифицирани како капитал.

2.8 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи и останати обврски (вкпучувајќи ги и проценетите) 
иницијално се признаваат по објективна вредност и последователно се мерат по 
амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка. 
Заради краткиот рок на доспевање сметководствената вредност на обврските 
кон добавувачите и останатите обврски е приближна на нивната објективна 
вредност.

2.9 Резервирања и неизвесни обврски

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна законска или 
конструктивна обврска како резултат на изминати дејствија и е веројатно дека ќе 
настане одлив на средства со цел да се подмири оваа обврска; и кога е можно да 
се направи веродостојна проценка на износот на обврската.

Резервирањата се мерат и евидентираат како најдобра можна проценка на 
износот кој е потребен да се подмири сегашната обврска на датумот на Извештајот 
за финансиската состојба. Резервирањата се признаваат во Извештајот за 
сеопфатна добивка на соодветен трошок кој кореспондира на природата на 
резервирањето.

За неизвесните обврски не се врши резервирање. Неизвесна обврска е можна 
обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено 
само со случување или не-случување на еден или повеќе несигурни идни настани 
кои не се во целост под контрола на ентитетот; или сегашна обврска која 
произлегува од минат настан но не е признаена бидејќи не е веројатно дека ќе има 
одлив на ресурси кои вклучуваат економски користи за исплата на таа обврска; 
или не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Белешки кон Финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2018

Белешките од страна 7 до 21 се составен дел на овие финансиски извештаи
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(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

2. Значајни сметководствени политики (продолжение)

2.10 Признавање на приходи и расходи

Приходи од дивиденди

Овие приходи на Друштвото се однесуваат на објавените дивиденди кои треба 
да се наплатат од подружницата Македонски Телеком, АД Скопје,

Нето приходи/расходи од финансирање

Нето приходи/расходи од финансирање ги вклучуваат приходите од камати на 
депонирани средства, трошоците за камати, банкарските трошоци, како и 
позитивните и негативните курсни разлики.

Приходите од камата се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка во 
моментот кога се пресметуваат, имајќи го во предвид нивниот ефективен принос 
на средства. Сите камати кои настанале поради задоцнети плаќања на 
добавувачите, се признаваат како расход во периодот во кој настануваат, како дел 
од нето приходите/расходите од финансирање.

2.11 Оданочување

Данокот на добивка го сочинуваат сегашен и одложен данок. Данокот од добивка 
се искажува во билансот на успех а се пресметува и плаќа во согласност со 
Законот за данок од добивка.

Сегашниот данок е очекувана обврска за деловната година која се пресметува со 
примена на даночна стапка која важи на денот на Извештајот за финансиската 
состојба.

Основа за пресметување на сегашниот данок на добивка е остварената добивка 
пред оданочување, корегирана со непризнаените трошоци (за даночни цели) и 
помалку искажани приходи од поврзани субјекти, намалена за износот на 
даночните кредити и олеснувања. Даночната стапка е 10% (2017: 10%).

При утврдување на приходи од камати на заеми дадени на поврзани субјекти, 
пресметаната камата се признава до висината на каматните стапки кои би се 
оствариле помеѓу неповрзани лица, во моментот на одобрувањето на заемот, или 
доколку даночниот обврзник не може документирано да докаже дека висината на 
камтаната стапка е во согласност со одредбите од членот 2 од Правилникот за 
начинот на пресметување и уплатување на данокот од добивка, тогаш ќе се 
признае најмалку до висината на Е11К1ВОП стапката за девизните кредити со 
соодветна рочност и ЅК1ВОП стапката за денарски кредити зголемена за еден 
процентен поен.

Исто така како дел од непризнаените трошоци ќе се сметаат и ненаплатените 
побарувања кои произлегуваат од трансфери на парични средства кои по својата 
економска суштина се заеми, до колку не се вратени во истата година во која е 
извршен трансферот на заемот.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Белешки кон Финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2018
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(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

2. Значајни сметководствени политики (продолжение)

2.11 Оданочување (продолжение)

Даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот 
даночен извештај да извршат ревизија и да утврдат дополнителни даночни 
обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на 
застареност може да се продолжи до 10 години. Раководството нема сознанија за 
околности кои би можеле да доведат до значајни материјални обврски во контекст 
на горенаведеното освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

2.12 Дивиденди

Дивидендите се признаваат во Финансиските извештаи во периодот во кој истите 
се одобрени од акционерите.

2.13 Заработувачка по акција

Основаната заработувачка по акција се пресметува со делење на добивката која 
се однесува на имателите на акции на Друштвото за периодот, со просечниот број 
на важечки обични акции. Заработувачката по акција за 2018 година изнесува 
13,15 МКД (2017: 10,38 МКД).

2.14 Споредбени информации

Со цел да се одржи конзистентност со презентацијата за тековната година, 
согласно политиката, кога и да е потребно одредени ставки се рекласифицираат 
за споредбени цели. Сепак, ваквите рекласификации не резултираат со значајни 
промени во содржината и формата на финансиските информации презентирани 
во извештаите. Доколку се направи рекласификација за споредбени цели, истата 
ќе биде презентирана и образложена во белешките.
Споредбените информации во овие извештаи се конзистентни во презентацијата 
на тековната година и нема рекласифицирани ставки.

3. Управување со финансиските ризици

3.1 Фактори на финансиски ризик

Друштвото не користи хеџирано сметководство за прикажување на финансиските 
инструменти, при што сите добивки и загуби се прикажуваат во Извештајот за 
сеопфатна добивка. Друштвото е изложено на ризик од движење на девизните 
курсеви и каматните стапки кои што влијаат врз средствата и обврските. Целта на 
управувањето со финансиските ризици е да се ограничи влијанието на овие 
пазарни ризици преку оперативни и финансиски активности.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
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(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

3. Управување со финансиските ризици (продолжение)

3.1 Фактори на финансиски ризик (продолжение)

Каматен ризик

Каматниот ризик претставува ризик од флуктуација на пазарната вредност или 
идните парични текови на финансиските инструменти поради движење на 
пазарните каматни стапки. Промената на каматните стапки и каматните маржи 
може да влијае врз финансиските трошоци и финансиските инвестиции. 
Друштвото нема каматоносни обврски. Друштвот нема каматоносни обврски на 31 
декември 2018 година. Промената на пазарните каматни стапки може да влијае на 
приходите од камата на орочените депозити во банките.
Друштвото има 6.156 илјади МКД депозити на 31 декември 2018 година (2017: 
18.476 илјади МКД), така што пораст на каматната стапка од 1% би влијаело 
(се1епѕ рапбиѕ) на зголемување на примените камати во приближен износ од 62 
илјади МКД годишно (2017: 185 илјади МКД), додека намалувањето би влијаело 
на намалување на примените камати во ист износ.

Валутен ризик

Во своето работење, Друштвото е изложено на финансиски ризик, како резултат 
на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути. 
Друштвото е изложено на валутен ризик во врска со заемите кои се деноминирани 
во ЕУР и банкарските депозити во ЕУР. Друштвото не користи било какви 
инструменти со кои би се избегнал овој ризик.

Ризик на ликвидност

Ризик на ликвидност го претставува ризикот од неспособност на Друштвото да ги 
исплати своите обврски навремено. Политиката на Друштвото е да одржува 
соодветен износ на пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во 
иднина. Секој вишок на парични средства првенствено се позајмува на матичната 
компанија или се депонира во комерцијалните банки.

3.2. Управување со ризикот на капитал

Целта на Друштвото при управување на капиталот е да ја зачува способноста да 
продолжи со своите активности во континуитет и со тоа да овозможи добивка и 
бенефиции за единствениот акционер, како и да одржува оптимална структура на 
капиталот со цел да го намали трошокот на капитал.

Друштвото нема позајмици.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
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(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

3. Управување со финансиските ризици (продолжение)

3.3. Проценка на објективната вредност

Категориите пари и парични средства, и останати финансиски средства имаат 
краток рок на доспевање, поради што нивната сметководствена вредност на 
денот на известување е иста со нивната објективна вредност.

Во табелата подолу е прикажана категоризацијата на финансиските средства на 
31 декември 2018 година:

Сметководствена Објективна
вредност вредност

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Белешки кон Финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2018

Вложувања во поврзани субјекти 12.852.285 12.082.285
Останати тековни средства 15 15
Пари и парични средства 239.596 239.596
Останати краткорочни средства 6.156 6.156

13.098.052 13.098.052

Во табелата подолу е прикажана категоризацијата на финансиските средства на
31 декември 2017 година:

Сметководствена Објективна
вредност вредност

Вложувања во поврзани субјекти 12.852.285 12.852.285
Останати тековни средства 1.081 1.081
Пари и парични средства 1.795 1.795
Останати краткорочни средства 18.476 18.476

12.873.637 12.873.637

4. Значајни сметководствени проценки

Сметководствените проценки направени од страна на Друштвото постојано се 
следат и се базираат на претходно искуство и останати фактори, вклучувајќи 
предвидување на идни настани кои се оценуваат како разумни во дадените 
услови.

4.1. Значајни сметководствени проценки и претпоставки

Обезвреднување на вложувањето во подружница

Показателите кои го мерат оштетувањето на средствата се разгледуваат на 
годишно ниво. Во случај кога ќе се идентификуваат показатели за оштетување, 
Друштвото спроведува тест за оштетување со цел да се утврди дали е потребно 
да се изврши исправка, При процесот на анализа на показателите за оштетување, 
Друштвото ја зема во предвид цената на акциите на подружницата која котира на 
Македонската берза на денот на известување, и ја споредува со вредноста на 
вложувањето по акција која се води во книгите на Друштвото. До колку пазарната 
цена по акција е пониска од вредноста која е во книгите, тогаш се спроведува тест 
за оштетување.

Белешките од страна 7 до 21 се составен дел на овие финансиски извештаи
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(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

4. Значајни сметководствени проценки (продолжение)

4.1. Значајни сметководствени проценки и претпоставки (продолжение)

Кога се спроведува тест за утврдување на обезвреднувањето, објективната 
вредност намалена за трошоците при продажба (Р\/1_СЅ), се пресметува на тој 
начин што се зема просечната цена на акцијата на подружницата која котира на 
Македонската берза на хартии од вредост, на денот на известување. 
Објаективната вредност, како што е објаснето погоре, се користи како основа при 
утврдување на потребата за пресметување на обезвреднување. До колку 
објективната вредност намалена за трошоците при продажба е помала од 
сегашната вредност на вложувањето, во тој случај се прави исправка на вредноста 
односно обезвреднување.

Менаџментот на Друштвото верува дека изготвувањето на пресметка на 
вредноста во употреба (VIII) беше непотребно, бидејќи со тоа цената на 
претпријатието би била пониска од објективната вредност намалена за трошоците 
при продажба (Р\/1-СЅ). Методот (VIII), кој претставува модел кој не ги зема во 
предвид идните вложувања, што значи дополнителните капитални инвестирања и 
соодветните приходи и добивки кои се препознаваат во иднина, неможе да се земе 
во предвид во пресметката. Обезбедувањето на приходи на долг рок во 
телекомуникациската дејност, во која дејствува Македонски Телеком АД Скопје, во 
многу нешто зависи од идните вложувања. Многу мал дел од капиталните 
вложувањето во една година се вложува во одржување, додека најголемиот дел 
претставува вложување во идни платформи и услуги. Очигледно е дека без ова 
изворите на приходи во Македонски Телеком АД Скопје на долг рок значително би 
опаднале. Согласно ова ние не користиме пресметка на вредноста во употреба 
(VIII) за нашата инвестиција во Македонски Телеком АД Скопје.

На крајот на 2018 година не се идентификувани показатели за оштетување, 
поради што не беше потребно да се спроведе тест за оштетување.

5. Приходи од дивиденди

Собранието на акционери на Македонски Телеком АД Скопје на својата редовна 
седница, одржана на 16 април 2018 година донесе Одлука за исплата на 
дивиденда за 2017 година, според која делот кој се однесува на Каменимост 
Комуникации АД Скопје изнесува 898.082 илјади МКД (2017: 709.239 илјади МКД). 
Дивидендата за 2017 година е во целост уплатена на сметката на Друштвото на 
ден 26 септември 2018 година.

6. Трошоци за услуги

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Белешки кон Финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2018

Износотод 1.086 илјади МКД(2017: 1.061 илјади МКД) ги претставува направените 
трошоци за консултантски, адвокатски, ревизорски и други услуги

2018 2017

Консултантски услуги 523 489
Адвокатски услуги 71 94
Ревизорски услуги 278 272
Останати услуги 214 206

1.086 1.061

Белешките од страна 7 до 21 се составен дел на овие финансиски извештаи
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7. Приходи од камати

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Белешки кон Финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2018

2018 2017

Приходи од камати од заеми дадени на акционерот 
Приходи од камати од краткорочни депозити во

782 -

банки 84 54
866 54

Данок од добивка

2018 2017

Добивка/(загуба) пред оданочување
Трошоци кои не се признаваат како одбитни

897.100 708.142

ставки за даночни цели 18 24
Даночна основа I 897.118 708.166

Даночно ослободување (приход од дивиденда) (898.082) (709.239)

Даночна основа II - -

Трошокза данок 10% _ _

Трошок за данок - -

9. Вложувања во поврзани субјекти

Вложувањето во поврзани субјекти го претставуваат 51% од акциите на 
Македонски Телеком АД Скопје, по нивната набавна цена како влог во Друштвото 
при неговото основање во 2001 година. Никаква исправка поради оштетување на 
ова вложување не е направена во извештајните периоди пред 2013 година.

Износот од 12.852.285 илјади МКД ја претставува сегашната вредност на 
средството и е резултат на износот од 21.192.806 илјади МКД кои се потрошени 
за купување на 51% од акциите на Македонски Телеком АД Скопје, намалени за 
трошокот за исправката во износ од 8.340.521 илјади МКД (види Белешка 9.1).

Белешките од страна 7 до 21 се составен дел на овие финансиски извештаи
17



9.1 Исправка на вложувањето во поврзани субјекти

Показателите кои го мерат оштетувањето на средствата се разгледуваат на 
годишно ниво и во случај кога ќе се идентификуваат показатели за оштетување, 
Друштвото спроведува тест за оштетување.

На крајот на 2018 година и 2017 година не се идентификувани показатали, поради 
што немаше потреба од спроведување на тест за оштетување.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Белешки кон Финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2018
(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

10. Заеми одобрени на акционерот

Друштвото го наплати побарувањето по основ на дадени заеми на својата матична 
компанија, со што на крајот на 2018 година нема ненаплатени побарувања по овој 
основ. Во текот на 2018 година Друштвото одобри заем на својот акционер и 
истиот беше вратен до крајот на годината. Деталите следуваат:

• На 6 септември 2018 година беше склучен нов Договор за заем со Маѓар Телеком 
во максимален износ од 3.800.000 ЕУР, со датум на доспевање на 3 септември 
2019. Заемот во износ од 3.800.000 ЕУР, беше префрлен на сметката на Маѓар 
Телеком на ден 26 септември 2018 година. Каматната стапка се утврдува во однос 
на референтната стапка како што е цитирано на Реи1егѕ Ѕсгееп на вториот 
работен ден кој му претходи на првиот ден од каматниот период и провизија. 
Референтната стапка е 12 месечен ЕУРИБОР. Бидејќи месечната ЕУРИБОР 
стапка беше помалку од нула, тогаш стапката од нула се смета како Референтна 
Стапка. Применетата маржа е 1,40%. Заемопримачот го врати заемот во целост 
заедно со камата на 21 декември 2018 година.

11. Парични средства

Нето книговодствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти 
е изразена во следните валути:

2018 2017

Сметки во банки (денарски сметки) 1.079 848
Благајна (средства во МКД) 3 5
Сметки во банки (девизни сметки - ЕУР) 238.514 942

239.596 1.795

Белешките од страна 7 до 21 се составен дел на овие финансиски извештаи
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(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

12. Останати краткорочни финансиски средства

Останати краткорочни финансиски средства ги опфакаат депозитите кои ги има 
Друштвото во домашните деловни банки на ден 31 декември 2018 година, а чии 
износе 6.156 илјади МКД со рок на доспеаност до една година (2017: 18.476 илјади 
МКД). Депозитите со рок до 3 месеци се вклучени во парични средства.

Нето книговодствената вредност на депозитите е изразена во следниве валути:

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Белешки кон Финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2018

2018 2017

МКД - 8.015
ЕУР ________ 6.156_______ 10.461

6.156 18.476

13. Акционерски капитал

Број на Номинална Вредност
акции вредност по 

акција (МКД)
МКД ‘000

Обични акции 68.201.505 176,90792 12.065.386

На 31 декември 2017 година 68.201.505 176,90792 12.065.386

На 31 декември 2018 година 68.201.505 176,90792 12.065.386

Структурата на акцинерскиот капитал е следна:

2018 % 2017 %

Маѓар Телеком 68.201.505 100 68.201.505 100

68.201.505 100 68.201.505 100

Резерви

Резервите се користат за покривање на загуби и не се распределуваат на
акционерот освен во случај на стечај или ликвидација на Друштвото. Законските 
резерви може да се користат со одлука на акционерското собрание.

Годишното издвојување во законски резерви не може да биде помалку од пет 
проценти (5%) од добивката, се додека вкупните резерви на друштвото не 
достигнат износ еднаков на една десетина (1/10) од оснивачкиот капитал.

Врз основа на одлука на акционерот, дел од нето добивката за 2017 година во 
висина од 5% односно 35.407 илјади МКД, беше распоредена во законска резерва.

Вкупната вредност на резерви на кракојт на 2018 година изнесува 135.038 илјади 
МКД.

Белешките од страна 7 до 21 се составен дел на овие финансиски извештаи
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15. Дивиденди

Собранието на акционери на 24 мај 2018 година ги усвои Ревидираните 
финансиски извештаи за 2017 година и донесе Одлука за исплата на дивиденда. 
Согласно оваа одлука, износот на објавената дивиденда во бруто износ е 672.735 
илјади МКД (2017: 700.176 илјади МКД) и потекнува од добивката генерирана во 
2017 година. Дивидендата беше исплатена на единствениот акционер на 26 
септември 2018 година. Во моментот на исплата, Друштвото задржа и плати 
задржан данок во износ од 33.637 илјади МКД, според Договорот за избегнување 
на двојното оданочување помеѓу Република Северна Македонија и Унгарија.

По датумот на Извештајот за финансиска состојба не е објавена дивиденда.

16. Трансакции со поврзани субјекти

Друштвото е контролирано од Маѓар Телеком Плц. кој поседува 100% (2017:100%) 
од акциите на Друштвото. Матичната компанија на друштвото е ОегЛсИе Те1есот 
- А<3, Вопп, лоцирана во Германија.

Друштвото поседува 51% од сопственоста на нејзината подружница Македонски 
Телеком АД Скопје. Следните трансакции се случија со поврзани субјекти:

а) Салда со поврзани субјекти на крај на годината

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Белешки кон Финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2018
(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

Обврски кон добавувачи 2018 2017

Македонски Телеком АД Скопје 6 6

Трансакции со поврзани субјекти

6 6

Приходи од камата 2018 2017

Маѓар Телеком Плц (Белешка 7) 782 _

782

Приходи од дивиденди 2018 2017

Македонски Телеком АД Скопје (Белешка 5) 898.082 709.239

898.082 709.239

Исплатени дивиденди 2018 2017

Маѓар Телеком Плц (Белешка 15) 672.735 700.176
672.735 700.176

Износите вклучуваат нето дивиденда и задржан данок.

Белешките од страна 7 до 21 се составен дел на овие финансиски извештаи
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16. Трансакции со поврзани субјекти (продолжение)

б) Трансакции со поврзани субјекти (продолжение)

Набавени услуги 2018 2017

Македонски Телеком АД Скопје __________ 74_________  74

74 74

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Белешки кон Финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2018
(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

17. Потенцијални обврски и оперативен ризик 

а) Правни спорови

Од време на време и при нормалното работење, може да се случи друштвата 
да добијат тужби. Врз основа на сопствени претпоставки, како и врз основа на 
внатрешни и надворешни професионални совети, менаџментот на Друштвото 
смета дека нема да настанат материјални губитоци врз основа на судски 
спорови, па затоа во финансиските извештаи не се направени резервирања по 
овие основи.

18. Настани по денот на Извештајот за финансиска состојба

Почнувајќи од 1 јануари 2019 година се донесе нов Закон за данок на добивка, 
кој во најголем дел претрпи промена во обврските на Друштвата по основ на 
трансферни цени, како и промени во останатите даночни категории како што се 
непризнаени расходи, даночен третман на амортизацијата, итн. Друштвото 
тековно го проценува потенцијалниот ефект од овие промени имајќи во предвид 
дека сеуште не се објавени сите подзаконски акти за примената овие промени.

Нема останати настани после денот на Извештајот за финансиска состојба, кои 
ќе влијаат на Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за финансиската 
сосотјба или Извештајот за парични текови за 2018 година.

Белешките од страна 7 до 21 се состзвен дел на овие финансиски извештаи
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КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ
Белешки кон Финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2018
(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

Белешките од страна 7 до 21 се составен дел на овие финансиски извештаи
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КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД - Скопје 

Годишна сметка

за годината што заврши на 31 декември 2018
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ЕМБС: 05489610
Целосно име: Акционерско Друштво за деловни менаџмент и други 
консултантски услуги КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД Скопје
Вид на работа: 450 Листа на прикачени документи:
Тип на годишна сметка: Годишна сметка Објаснувачки белешки
Тип на документ: Годишна сметка Финансиски извештаи
Година : 2018

Биланс на состојба

Ознака за АОП Опис Нето за тековна 
година

Бруто за 
тековна
година

Исправка на _
вредноста за "ретходна

тековна година година

1 - - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСГВА 
(002+009+020+021+031) 12.852.285.169,00 12.852.285.169,00

21 - - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСГВА 
(022+023+024+025+026+030) 12.852.285.169,00 12.852.285.169,00

22 - - Вложувања во подружници 12.852.285.169,00 12.852.285.169,00

36 - - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) 245.751.839,00 21.337.546,00

45 - - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА 
(046+047+048+049+050+051) 1.066.589,00

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

1.066.589,00

52 - - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
(053+056+057+058) 6.155.803,00 18.475.673,00

58 - - Останати краткорочни финансиски средства 6.155.803,00 18.475.673,00

59 - - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ 
ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) 239.596.036,00 1.795.284,00

60 - - Парични средства 5.905.440,00 1.795.284,00

61 - -Парични еквиваленти 233.690.596,00

62 - - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ
И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР) 14.900,00 14.900,00

63
- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА 
(001+035+036+044+062) 13.098.051.908,00 12.873.637.615,00

65 - - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ 
(066+067-068-069+070+071+075-076+077-078) 13.097.524.733,00 12.873.159.987,00

66 - -1. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 12.065.386.515,00 12.065.386.515,00

71 - - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) 135.038.101,00 99.630.976,00

72 - - Законски резерви 135.038.101,00 99.630.976,00

77 - - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 897.100.117,00 708.142.496,00

81 - - Б. ОБВРСКИ (082+085+095) 527.175,00 477.628,00

95 - - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108) 527.175,00 477.628,00

96 - - Обврски спрема поврзани друштва 6.102,00 6.008,00

97 - - Обврски спрема добавувачи 520.991,00 471.541,00

101 - - Тековни даночни обврски 82,00 79,00

111 - - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И 
ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) 13.098.051.908,00 12.873.637.615,00

Биланс на успех

Ознака за АОП

208

211

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

- - Трошоци за суровини и други материјали

- - Услуги со карактер на материјални трошоци

Нето за
тековна година

1.489.253,00

1.143,00 

115.532,00

Бруто за 
тековна 
година

Исправка на 
вредноста за 

тековна 
год ина

Претходна 
год ина

1.151.311,00

2.430,00

112.553,00

1 оГЗ 15-Маг-19, 10:33 АМ
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212 - - Останати трошоци од работењето 1.372.578,00 1.036.328,00

223 - - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ 
(224+229+230+231+232+233) 898.995.952,00 709.447.759,00

224 - - Финансиски приходи од односи со поврзани 
друштва (225+226+227+228) 898.868.187,00 709.239.016,00

225 - - Приходи од вложувања во поврзани друштва 898.082.101,00 709.239.016,00

226 - - Приходи по основ на камати од работење со 
поврзани друштва 781.526,00

227 - - Приходи по основ на курсни разлики од работење 
со поврзани друштва 4.560,00

230 - - Приходи по основ на камати од работење со 
неповрзани друштва 84.045,00 54.160,00

231 - - Приходи по основ на курсни разлики од работење 
со неповрзани друштва 43.720,00 154.583,00

234 - - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ 
(235+239+240+241+242+243) 406.582,00 153.952,00

235 - - Финансиски расходи од односи со поврзани друштва 
(236+237+238) 10.648,00

237 - - Расходи по основ на курсни разлики од работење со 
поврзани друштва 10.648,00

240 - - Расходи по основ на курсни разлики од работење со 
неповрзани друштва 395.934,00 153.952,00

246 - - Добивка од редовното работење (201+223+244)- 
(204-205+207+234+245) 897.100.117,00 708.142.4%, 00

250 - - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) 897.100.117,00 708.142.4%,00

255 - - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 
(250-252+253-254) 897.100.117,00 708.142.4%,00

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

259 - - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД 897.100.117,00 708.142.4%,00

260 - - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на 
матичното друштво 897.100.117,00 708.142.4%, 00

264 - - ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА 13,00 10,00

269 - - Добивка за годината 897.100.117,00 708.142.4%,00

288 - - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) 
или (286-270) 897.100.117,00 708.142.4%,00

289 - - Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите 
на акции на матичното друштво 897.100.117,00 708.142.4%, 00

Државна евиденција

Ознака за АОП 0ПИС Нето за тековна Брутоза
година тековна година

Исправка на 
вредноста за

тековна година

Претходна
година

666
- - Вложувања во акции издадени од трговски
друштва во приватна и државна сопственост и п 852 ж
јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП '
021 од БС)

12.852.285.169,00

672

- - Останати побарувања од органи на 
законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ,
ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа 
и други правни лица финансирани од буџет

1.066.618,00

715 - - ПриХОДИ ОД ДИВИДенДИ 898.082.101,00 709.239.016,00

720 - - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 
одБУ) 1.143,00 2.430,00

731 - - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од
БУ) 10.623,00 7.565,00

735 - - Наемнини за деловни простории во земјата 
(< или = АОП 211 од БУ) 56.621,00 56.700,00

761 - - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП
212 од БУ) 334.629,00 23.760,00

765 - - Останати трошоци на работењето (< или =
АОП 212 ОД БУ) 1.037.949,00 1.010.858,00

769
1________________ _ - - Исплатени дивиденди 672.735.371,00 700.175.414,00

2 оѓЗ 15-Маг-19, 10:33 АМ
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Структура на приходи ПО дејности ОзнаказаАОП

2474 - 64.20 - Дејности на холдинг-друштвата 898.99Ѕ.952.00

Потпишано од:

Вогјѕ ЅГеѓапоуѕкЈ 
ОопѕѕГе/апоуѕккадтаИ.сот 

СП=К№ѕТгиѕ1 ОиаМЛес! СегПМсаГе ЅегуЈсеѕ, 01Ј=С1аѕѕ 2 
Мападес! РК11псМу1с1иа1 ЅиМѕспМег СА, 01Ј=Ѕутап1ес 

ТгиѕГ МеЈтоогк, 0=К1ВЅ АР Ѕкорје, С=МК 
КИзѕТгиѕГ риаПМес) СегШсаГе Ѕепсјсеѕ

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.

ПОДГОТВИ ЗА ПЛДЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија

Опис Нето за тековна Бруто: 
година тековна гс

3 оѓЗ 15-Маг-19, 10:33 АМ


