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РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е член на РСМ мрежата и тргува како РСМ. РСМ е трговското име кое се користи од страна на членките на РСМ мрежата. Секој член 

на мрежата РСМ е независно друштво кое работи согласно своите доделени права и обврски. Мрежата РСМ самата не е посебно правно лице во ниедна јурисдикција. 

 

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 
До Основачот и Раководството на 

АД Медиумска информативна агенција – Скопје во државна сопственост 

 

Извештај за финансиските извештаи 

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД Медиумска 

информативна агенција – Скопје во државна сопственост (Друштвото) коишто го вклучуваат 

извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2021 како и извештајот за 

сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за 

годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и 

други објаснувачки белешки.  

 

Одговорност на раководството за финансиските извештаи 

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие 

финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во 

Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за 

подготвувањето и објективното презентирање 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 кои што се во примена во Република Северна Македонија. 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 
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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. 

 

Мислење 

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во 

сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД Медиумска информативна агенција 

– Скопје во државна сопственост заклучно со 31 декември 2021 година, како и неговата 

финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во 

согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.  

 

Други прашања 

Финансиските извештаи за претходнатата 2020 година се ревидирани од страна на 

друг ревизор, кој изразил мислење без резерва.  

 

 

Извештај за други правни и регулативни барања  
Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот 

извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. 

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во 

врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и 

финансиските извештаи за истата деловна година. Нашата работа во однос на годишниот 

извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување 

дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се 

конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи. 

 

Мислење 

Според наше мислење, финансиските информации во годишниот извештај за работа 

се конзистентни со оние во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АД 

Медиумска информативна агенција – Скопје во државна сопственост за годината што 

заврши на 31 декември 2021 година. 

 

Скопје, 14.04.2022 

 

 

Овластен ревизор 

Јаглика Јорданова Андријеска 

 

 

Друштво за ревизија  

РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 



АД Медиумска информативна агенција – Скопје во државна сопственост  
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021 

5 
 

БИЛАНС НА УСПЕХ / ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА 

2021 2020

Белешка МКД '000 МКД '000

Приходи од продажба 4           14.454           12.198 

Останати приходи од работењето 5           41.488           45.367 

Приходи од работењето           55.942           57.566 

Трошоци за суровини и други материјали 8                603                774 

Услуги со карактер на материјални трошоци 8             2.883             2.996 

Останати трошоци од работењето 8             3.434             7.207 

Трошоци за вработени 6           47.421           43.233 

Амортизација на материјалните и нематеријалните средства 7             2.657             2.371 

Останати расходи од работењето 8                  65                  34 

Расходи од работењето           57.063           56.614 

Приходи од финансирање 9                  23                    1 

Расходи од финансирање 10                  10                  50 

Добивка / (Загуба) пред оданочување            (1.109)                903 

Данок на добивка 11                     -               (102)

Нето добивка / загуба            (1.109)                801 

ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ            (1.109)                801 

ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Вкупна основна заработувачка по акција (во денари)            (18,28)             13,21 

 Година завршена на 31.12 

 

Добивка за годината                801 

Загуба за годината            (1.109)

Вкупна сеопфатна добивка за годината                     -                801 

Вкупна сеопфатна загуба за годината            (1.109)                     - 

Останата сеопфатна добивка

 

Овие финансиски извештаи се усвоени и одобрени од раководството на АД Медиумска 

информативна агенција – Скопје во државна сопственост. 

 

 

                     _______________________ 

  Претседател на УО и Генерален директор 

Драган Антоновски 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА 

2021 2020

Белешка МКД '000 МКД '000

СРЕДСТВА

Нематеријални средства 12.1 86                 374               

Материјални средства 12.2 28.890          30.245          

Вложувања во недвижности 12.3 -                   -                   

Долгорочни финансиски средства 12.4 -                   -                   

Долгорочни побарувања 12.5 -                   -                   

Одложени даночни средства 12.6 -                   -                   

Долгорочни средства 28.975          30.620          

Залихи 13.1 -                   -                   

Нетековни средства кои се чуваат за продажба 13.2 -                   -                   

Побарувања од поврзани друштва 13.3 -                   -                   

Побарувања од купувачите 13.4 4.706            4.807            

Побарувања од државата 13.5 1.245            1.210            

Побарувања од вработените 13.6 2                   2                   

Останати краткорочни побарувања 13.7 -                   -                   

Краткорочни финансиски средства 13.8 -                   -                   

Парични средства 13.9 16.239          17.295          

Однапред платени трошоци 13.10 -                   -                   

Тековни средства 22.192          23.314          

ВКУПНО СРЕДСТВА 51.167          53.934          

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

Капитал на содружниците 16 3.731            3.731            

Резерви 16 746               746               

Акумулирана добивка/(загуба) 16 19.140          18.245          

Добивка/(загуба) за годината (1.109)          801               

Капитал и резерви 22.508          23.523          

Долгорочни резервирања 14.1 -                   -                   

Долгорочни обврски 14.2 -                   -                   

Одложени даночни обврски 14.3 -                   -                   

Долгорочна обврска за одложени приходи од добиени 

донирани материјални средства
14.4 22.840          24.280          

Долгорочни обврски 22.840          24.280          

Обврски кон поврзани друштва 15.1 -                   -                   

Обврски кон добавувачите 15.2 732               1.167            

Обврски кон државата 13.5 1.715            1.605            

Обврски кон вработените 15.3 2.484            2.472            

Останати краткорочни обврски 15.4 -                   -                   

Краткорочни финансиски обврски 15.5 -                   -                   

Однапред пресметани обврски 15.6 887               887               

Тековни обврски 5.819            6.131            

ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ 51.167          53.934          

Година завршена на 31.12

 

Овие финансиски извештаи се усвоени и одобрени од раководството на АД Медиумска 

информативна агенција – Скопје во државна сопственост. 

 

                    _______________________ 

  Претседател на УО и Генерален директор 

Драган Антоновски 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА 

МКД '000 Капитал Резерви

Акумулирана 

добивка/ 

(загуба)

Вкупно

2020

Состојба на 1 јануари 3.731          746             18.245                 22.722        

Нето добивка/загуба за годината 801                      801             

Состојба на 31 декември 3.731          746             19.046                 23.523        

2021

Состојба на 1 јануари 3.731          746             19.046                 23.523        

Исправки по попис 94                        94               

Нето добивка/загуба за годината (1.109)                  (1.109)         

Состојба на 31 декември 3.731          746             18.031                 22.508        
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ 

МКД '000 2021 2020

А  Парични текови од оперативни активности 

Нето добивка / (загуба) пред оданочување (1.109)          903

Усогласувања за:

Депрецијација / амортизација 2.657            2.371            

Приход еднаков на депрецијација на донирани средства (1.440)          (1.366)          

Отпис на побарувања/обврски (34)               -                   

Приходи од субвенции (40.000)        (44.000)        

Корекции во капиталот по попис 94                 -                   

Приходи/расходи за камати, нето 0                   -                   

Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал (39.831)        (42.092)        

Намалување/(Зголемување) на побарувања од купувачите 101               (1.155)          

Намалување/(Зголемување) на побарувања од државата (35)               -                   

Зголемување/(Намалување) на обврските кон добавувачите (401)             (2.970)          

Зголемување/(Намалување) на обврските кон државата 110               -                   

Зголемување/(Намалување) на обврските кон вработените 12                 -                   

Парични средства кои произлегуваат од работењето (40.043)        (46.217)        

Платени камати (0)                 -                   

Нето парични текови од оперативни активности (40.044)        (46.217)        

Б  Парични текови од инвестициони активности 

Купување на недвижности, материјални и нематеријални средства (1.013)          (1.573)          

Нето парични текови од инвестициони активности (1.013)          (1.573)          

В  Парични текови од финансиски активности 

Прилив по основ на државни поддршки (субвенции) 40.000          44.000          

Нето парични текови од финансиски активности 40.000          44.000          

 Нето зголемување/(намалување) на паричните средства (1.056)          (3.790)          

 Парични средства на почетокот на годината 17.295          21.085          

 Парични средства на крајот на годината 16.239          17.295          

-                   -                    
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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 

1. ОПШТО ЗА ДРУШТВОТО 
АД Македонска информативна агенција Скопје - во државна сопственост, (во 

понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво формирано во Скопје на 18 

февруари 1992 година. 

На 31 декември 2021 година, Друштвото има 79 вработени (2020 година: 75 вработени). 

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА 

ЕМБС 5201764 

Целосен назив на правното лице Акционерско Друштво Медиумска 

информативна агенција – Скопје во државна 

сопственост 

Седиште Ул. ПЛОШТАД ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА 

Бр. 3 СКОПЈЕ – ЦЕНТАР, ЦЕНТАР 

Вид на субјект на упис АД 

Датум на основање 18.02.1992 

Големина на правниот субјект мал 

Организационен облик  05.5 – акционерско друштво 

 

Основна главнина 

Паричен влог МКД  0,00 

Непаричен влог МКД 3.730.600,00 

Уплатен дел МКД 3.730.600,00 

Вкупно основна главнина МКД 3.730.600,00 

 

Сопственици 

ЕМБС 4064682 

Назив ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Адреса Ул. 11-ти ОКТОМВРИ Бр.ББ СКОПЈЕ 

ЦЕНТАР 

Држава Република Северна Македонија 

Тип на сопственик Основач/сопственик/ Основач 

Паричен влог МКД  0,00 

Непаричен влог МКД 3.730.600,00 

Уплатен дел МКД 3.730.600,00 

Вкупно основна главнина МКД 3.730.600,00 

 

Дејност: 

Приоритетна дејност / 

Главна приходна шифра 

63.91 Дејности на новинските агенции 

ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС 

Евидентирани се дејности во надворешниот промет 
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Овластувања: 

Овластени лица 

Име Драган Антоновски 

Овластувања Претседател на Управен одбор и Генерален 

директор, ВСС - Новинар 

 

Име Хаљит Ајдини 

Овластувања Заменик директор. ВСС – Дипломиран 

економист 

 

Одбори 

Надзорен одбор 

 

Име Мери Илиќ 

Овластувања Член на Надзорен одбор и Претседател на 

Надзорен одбор, ВСС – Дипломиран 

правник 

 

Име Александра Мицоска - Митевска 

Овластувања Член на Надзорен одбор, ВСС - Новинар 

 

Име Татјана Поповска 

Овластувања Независен член на Надзорен одбор, ВСС - 

Правник 

 

Име Ардиан Исени 

Овластувања Независен член на Надзорен одбор 

 

 

Управен одбор 

Име Драган Антоновски 

Овластувања Член на Управен одбор и Претседател на 

Управен одбор, ВСС - Новинар 

 

Име Хаљит Ајдини 

Овластувања Член на Управен одбор, ВСС – Дипломиран 

економист 

 

Име Марјанчо Танушевски 

Овластувања Член на Управен одбор, ВСС – Машински 

инжењер 

 

Име Ана Цветковска 

Овластувања Член на Управен одбор, ВСС – Дипломиран 

политиколог 
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2. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 
Основните сметководствени политики кои се усвоени за подготовката на финансиските 

извештаи се прикажани подолу. Овие политики се применуваат конзистентно за сите 

презентирани години, освен ако не е поинаку наведено.  

 

Агенцијата ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски 

извештаи во согласност со одредбите на членот 469, став 6 од Законот за трговски 

друштва на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 

28/2004,84/2005,25/2007,87/2008,177/2008,17/2009,42/2010,48/2010,169/2010,24/2011,166/20

12,70/2013,119/2013,120/2013,187/2013,38/2014,41/2014,138/2014,88/2015,192/2015,06/2016,

30/2016 и 61/2016) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ 

бр.159/2009). Според овој правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во 

РМ се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за 

финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни 

сметководствени стандарди (ИАСБ).  

 

Основи за мерење  

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на методот на историска набавна 

вредност, освен ако не е наведено поинаку во сметководствените политики. Историската 

набавна вредност генерално се заснова на објективната вредност на дадениот надомест 

за стекнување на средствата во времето на нивната набавка. Објективна вредност е 

износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена во 

трансакција под комерцијални услови, помеѓу страни доволно информирани и спремни 

своеволно да ја прифатат трансакцијата.  

 

Користење на проценки и расудувања 

Подготвувањето на финансиските извештаи бара употреба на одредени сметководствени 

проценки. Тоа исто така бара од раководството да прави расудувања кои влијаат на 

примената на сметководствените политики на Друштвото. Областите што вклучуваат 

повисок степен на проценка или сложеност, или области каде претпоставките и проценките 

се значајни за финансиските извештаи, се прикажани во белешка 3. 

 

Сметководствен принцип на континуитет 

Финансиските извештаи на Друштвото се подготвени врз основа на принципот на 

континуитет на 31 декември 2021 година и овој принцип продолжува да постои како 

претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи. 

2.1. Признавање на приходите 

Приходите се признаваат кога станува веројатно дека идните економски користи ќе влезат  

во Агенцијата и кога овие користи можат да бидат соодветно измерени. 

Агенцијата ги признава приходите за извршените услуги кога контролата е пренесена т.е. 

услугата е испорачана на коминтентите. Приходите се евидентираат на пресметковна 

основа, според фактурната вредност, нето од одобрените попусти и данокот на додадена 

вредност. Во моментот на признавање на приходите, настанува соодветно признавање и 

на трошоците (принцип на усогласеност). 

Приходите  на Агенцијата, како јавен информативен сервис се состојат од продажба на 

вести во земјата и странство и од реклама со закуп на простор на веб страна на 

Агенцијата. 
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2.2. Трансакции во странска валута 

Трансакциите настанати  во странска валута се искажуваат во денари со примена на 

официјалните курсеви на индикативната курсна листа на Народна Банка на Република 

Македонија кои важат на денот на трансакцијата. 

Монетарните средства и обврски деноминирани во странски валути се усогласуваат со 

курсот за соодветна валута кој важи на денот на Извештајот за финансиската состојба. 

Нето позитивни и негативни курсни разлики се искажуваат во Извештајот за сеопфатна 

добивка, во периодот кога настанале. 

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со 

примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за 

финансиската позиција. 

 

2.3. Нематеријални средства  

Нематеријалните средства се немонетарни средства, без физичка супстанца, што можат  

да бидат идентификувани. 

Нематеријалните средства – софтвери на друштвото се со следните карактеристики: 

- мерење по почетно признавање – набавна вредност 

- корисен век на употреба – ограничен век на употреба - стапка на амортизација и метод – 

праволиниска метода и годишна стапка од 10-25% 

- резидуална вредност – не се предвидува 

- обезвреднување – доколку постојат интерни индикации 

Нематеријалните средства – лиценци на друштвото се со следните карактеристики: 

- мерење по почетно признавање – набавна вредност 

- корисен век на употреба – согласно важноста на секоја поединечна лиценца 

- стапка на амортизација и метод – праволиниска метода  

- резидуална вредност – не се предвидува 

- обезвреднување – доколку постојат интерни индикации 

 

2.4. Материјални средства 

Иницијално, книговодствената вредност на материјалните средства е евидентирана по 

набавна вредност намалена за износот на акумулираната депрецијација и загуби од 

евентуалнин оштетувања. 

 

Книговодствената вредност на средствата се контролира за случаи на оштетувањата, кога 

одредени настани или промени на околностите индицираат дека истата не може да биде 

надокнадена. Доколку постојат индикации дека сегашната вредност го надминува 

надоместувачкиот износ, средството се намалува до вредноста на нивниот 

надоместувачки износ. 

Депрецијацијата се признава со примена на праволиниска стапка на амортизација за време 

на корисниот век на средството. 

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, применети на некои 

позначајни ставки од средствата: 

Моторни возила      10% 

Компјутерска опрема    10-25% 

Канцелариски намештај  и опрема   10-20% 

Друга опрема      10-25% 

Компјутерска опрема – донации    25%  



АД Медиумска информативна агенција – Скопје во државна сопственост  
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021 

13 
 

Опремата и возилата се признаваат по набавна вредност која вклучува цена, даноци што 

не се одбиваат и други трошоци кои директно се припишуваат во доведување на 

средството на саканата локација и кондиција потребна за обавување на оперативните 

цели. 

На материјалните вложувања во изградба, до моментот на ставање на истите во употреба, 

не се пресметува депрецијација. 

 

2.5. Државни поддршки 

Материјалните средства добени од донации, се презентираат во извештајот за финансиска 

состојба преку ставање на донацијата како одложен приход, во согласност со МСС 20. 

Друштвото добива донации (грантови) во вид на основни средства и парични средства. 

Сметководствениот третман на овие средства е во согласност со МСС 20 – Сметководство 

за државни поддршки и обелоденување на државна помош, со примена на приходниот 

пристап. За приходниот пристап е основно дека државните поддршки треба да бидат 

признати во добивката или загубата на систематска основа во периоди во кои се 

признаваат како расход поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат. 

Државните поддршки во форма на залихи или парични средства се признаваат како приход 

во периодот односно во Извештајот за сеопфатна добивка. 

 

2.6. Залихи  

Залихите на Агенцијата се состојат од ситен инвентар на залиха и ситен инвентар во 

употреба. Залихите се водат според пониската од цената на чинење или нето 

реализационата вредност. Цената на чинење се одредува врз основа на набавната 

вредност на ситниот инвентар.  

На ситниот инвентар ставен во употреба веднаш се евидентира исправка на вредноста. На 

крајот на годината, износот на исправката изнесува 100% од вредноста на ситниот 

инвентар. 

 

2.7. Побарувања од купувачи  

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на услуги 

евидентирани по номинална вредност, намалена за соодветни исправки за спорни и 

застарени побарувања. 

 

2.8. Пари и парични еквиваленти  

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовински парични средства  во 

благајната, парични средства на денарските и девизните сметки и депозити те по 

видување.  

2.9. Испратнини за пензионирање, пензиски планови и технолошки 

вишок 

Агенцијата учествува во пензискиот фонд со уплатување на на определени придонеси 

утврдени со домашната легислатива. Придонесите,кои зависат од од висината на платите, 

уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не 

постојат дополнителни обврски во однос на пензиските планови. 

Агенцијата исплатува двократен износ од просечно исплатена нето плата во РМ како 

отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Агенцијата нема резервирано 
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средства за ваквите отпремнини, бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект 

врз финансиските извештаи. 

 

2.10. Поврзани субјекти 

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект има контрола врз другиот 

субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните 

одлуки на другиот субјект. 

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски 

помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали вредноста е платена. 

 

2.11. Наеми 

Наем е договор според кој наемодавателот му го пренесува на наемателот, за возврат на 

плаќања или серија на плаќања, правото на користење на дадено средство за договорен 

временски период. 

Наемот може да биде финансики наем и оперативен наем: 

Финансиски наем  

Финансиски наем е наем со кој се пренесуваат сите суштински ризици и награди својствени 

за соственоста на даденото средство. На крај, сопственоста може, но и не мора да се 

пренесе врз наемателот.  

Во случај на финаниски наем, се утврдуваат износите кои треба да се признаат при 

почнување на времетраењето на наемот, односно наемателите треба да го признаат 

наемот како средство и како обврска. 

Финансискиот наем доведува до појава на расход за амортизација (депрецијација)  за 

средствата кои се амортизираат (депрецираат), како и на финансискиот расход за секој 

временски период. Политиката на амортизација треба да биде конзистентна со политиката 

на сопствените средства што се депрецираат/ амортизираат. 

Оперативен наем  

Оперативен наем е наем кој не е финансиски наем. 

2.12. Исправка на сомнителни и спорни побарувања  

Исправката на вредноста на сомнителни и спорни побарувања се врши за оние 

побарувања  за кои не е добиена наплата во рок од 1 година, после датумот на доспевање 

согласно МСС 39.  

 

2.13. Отпис на побарувања и обврски  

Отпис на побарувањата се врши за оние побарувања кои се доспеани, а ненаплатени 

повеќе од 2 и повеќе години, врз основа на одлука на УО.  

Отпис на обврските се врши за оние обврски кои се доспеани, а ненаплетени повеќе од 3 и 

повеќе години, врз основа на одлука на УО. 

За побарувањата и обврските чие поеднинечно салдо е на износ  помал од 100 денари, 

отпис се врши, на крајот на секоја календарска година без одлука на УО, согласно 

утврдената сосотјба по попис. 

 

2.14. Покривање на загубите 

Покривањето на загубите на товар на акумулираната добивка се врши врз основа на 

одлука на УО. 
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2.15. Материјално значајна грешка  

Информацијата е од материјално значење доколку нејзиното изоставување или погрешно 

прикажување може да влијае на економските одлуки на корисникот на информациите што 

се обелоденети во сметководствените искази. 

 

2.16. Данок на добивка 

Тековен данок на добивка 

Во согласност со Законот за данок на добивка и Правилникот за начинот на пресметување 

и уплатување на данокот на добивка и начионот на одбегнување на двојно оданочување, 

што се применува почнувајќи од 2014 година, данокот се плаќа на вкупната добивка 

остварена во Извештајот за сеопфатна добивка, како разлика меѓу вкупните приходи и 

вкупните расходи , зголемени за непризнаените расходи и даночни ослободувања 

утврдени со Законот, по стапка од10%. 

 

Одложен данок на добивка 

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во извештајот за 

финансиска состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на 

средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. 

Стапката на данок на добивка на денот на билансот на состојба се употребува за 

утврдување на одложените даночни средства и обврски. Одложените даночни обврски се 

признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се 

признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат 

во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се 

овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат 

искористени. 

 



АД Медиумска информативна агенција – Скопје во државна сопственост  
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021 

16 
 

3. КОРИСТЕЊЕ НА ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА 

 

Подготовката на финансиските извештаи бара од раководството да направи проценки, 

расудувања и претпоставки кои влијаат на износите презентирани во финансиските 

извештаи. Раководството на континуирана основа ги оценува своите проценки и 

расудувања во врска со средствата, обврските, приходите и расходите. Раководството ги 

базира своите проценки, расудувања и претпоставки врз историско искуство и врз други 

различни фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идни настани, за кои раководството 

верува дека се разумни под околностите. Не постојат критични сметководствени проценки, 

расудувања и претпоставки кои би влијаеле на тековните или идните финансиски години. 
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Белешка 4

2021 2020

Приходи од продажба 14.454          12.198          

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА 

Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата 13.656          11.762          

Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата -                   112               

Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во 

странство
798               324               

МКД '000

 

Белешка 5

2021 2020

Останати приходи од работењето 41.488          45.367          

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ 

Приходи од наплатени отпишани побарувања 34                 -                   

Приходи од премии, субвенции, дотации и донации 40.000          44.000          

Приходи еднакви на трошок за тековна депрецијација на средства 

добиени како донација
1.440            1.366            

Останати приходи од работењето 14                 1                   

МКД '000

 

Белешка 6

2021 2020

Трошоци за вработените 47.421          43.233          

Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и 

продажба) 
38.932          38.954          

Останати трошоци за вработените 28                 27                 

Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци 291               132               

Надоместоци на трошоци на вработените и подароци 8.170            4.120            

МКД '000

 

Белешка 7

2021 2020

Трошоци за амортизација 2.657            2.371            

Трошоци за амортизација (за администрација, управа и продажба) 2.657            2.371            

МКД '000
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Белешка 8

2021 2020

Останати трошоци од работењето 6.985            11.011          

ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

Трошоци за суровини и материјали (за производство) 19                 -                   

Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба) 128               226               

Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба) 432               459               

Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство) 24                 -                   

Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, 

управа и продажба)
-                   89                 

ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ 

Транспортни услуги 483               501               

Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет 952               873               

Услуги за одржување и заштита 1.150            1.478            

Наем - лизинг 150               45                 

Комунални услуги 32                 6                   

Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми 29                 -                   

Останати услуги 86                 91                 

ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО 

Трошоци за надомест и други примања на членови на Управен и 

надзорен одбор, одбор на директори и управители 
839               1.113            

Трошоци за репрезентација 118               120               

Трошоци за осигурување 38                 59                 

Банкарски услуги и трошоци за платен промет 110               67                 

Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки 5                   24                 

Останати трошоци на работењето 2.324            5.825            
ОСТАНАТИ РАСХОДИ 

Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат, рекламации и 

дадени примероци
33                 -                   

Останати расходи од работењето 33                 34                 

МКД '000

 

Белешка 9

2021 2020

Приходи од финансирање 23                 1                   

Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со 

неповрзани друштва
23                 1                   

МКД '000

 

Белешка 10

2021 2020

Расходи од финансирање 10                 50                 

Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва 0                   13                 

Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со 

неповрзани друштва 
9                   37                 

МКД '000
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Белешка 11

Данок на добивка 2021 2020

Добивка пред оданочување (1.109)          903               

Даночно непризнаени расходи 106               118               

Даночна основа (1.002)          1.022            

Намалување на даночна основа: -                   -                   

Даночна основа по намалување (1.002)          1.022            

Данок на добивка по стапка од 10% на даночната основа -                   102               

Ефективна даночна стапка 0,00% 11,29%

МКД '000

 

Белешка 12.1 МКД '000

Нематеријални средства

2020 Лиценци и права

Набавна вредност

Состојба на 1.1. 1.320                           

Набавки во текот на годината 293                              

Состојба на 31.12. 1.613                           

Исправка на вредноста

Состојба на 1.1. (1.094)                          

Амортизација за тековна година (144)                             

Состојба на 31.12. (1.238)                          

Сегашна вредност 31.12. 374                              

2021 Лиценци и права

Набавна вредност

Состојба на 1.1. 1.613                           

Состојба на 31.12. 1.613                           

Исправка на вредноста

Состојба на 1.1. (1.238)                          

Амортизација за тековна година (289)                             

Состојба на 31.12. (1.527)                          

Сегашна вредност 31.12. 86                                
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Белешка 12.2 МКД '000

Недвижности, постројки и опрема

2020
Градежни 

објекти 

Алат, погонски 

и канцелариски 

инвентар, 

мебел и 

транспортни 

средства 

Вкупно

Набавна вредност

Состојба на 1.1.        25.239        14.679         39.918 

Набавки во текот на 

годината
         1.245               36           1.281 

Отуѓување/Расходување                  -                  -                   - 

Состојба на 31.12.        26.483        14.715         41.198 

Исправка на вредноста

Состојба на 1.1.            (473)         (8.253)          (8.726)

Депрецијација за тековна 

година
           (649)         (1.578)          (2.227)

Отуѓување/Расходување                  -                  -                   - 

Состојба на 31.12.         (1.122)         (9.831)        (10.953)

Сегашна вредност 31.12.        25.361          4.884         30.245 

2021
Градежни 

објекти 

Алат, погонски 

и канцелариски 

инвентар, 

мебел и 

транспортни 

средства 

Вкупно

Набавна вредност

Состојба на 1.1.        26.483        14.715         41.198 

Набавки во текот на 

годината
            792             220           1.013 

Отуѓување/Расходување                  -                  -                   - 

Состојба на 31.12.        27.275        14.936         42.211 

Исправка на вредноста

Состојба на 1.1.         (1.122)         (9.831)        (10.953)

Депрецијација за тековна 

година
           (681)         (1.687)          (2.368)

Отуѓување/Расходување                  -                  -                   - 

Состојба на 31.12.         (1.803)       (11.518)        (13.321)

Сегашна вредност 31.12.        25.472          3.418         28.890 
 

Во 2018 година е добиен градежен објект на трајно користење по Одлука на Влада на 

Република Македонија број 44-7312/1 од 31.07.2018 година (“Службен весник на Република 

Македонија бр. 146/2018”) 

Во 2019 година Друштвото го евидентира во основните средства со книговодствена 

вредност на 31 декември 2019 година од Ден 24.765 илјади. 

Друштвото нема ограничување во располагањето со средствата кои ги поседува ниту пак 
има средства заложени како обезбедување. 
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Белешка 12.3
Вложувања во недвижности

2020
Вложувања во 

недвижности

Вложувања во 

недвижности во 

подготовка

Аванси за 

вложувања во 

недвижности

Вкупно

Сегашна вредност 31.12. -                          -                            -                          -           

2021
Вложувања во 

недвижности

Вложувања во 

недвижности во 

подготовка

Аванси за 

вложувања во 

недвижности

Вкупно

Сегашна вредност 31.12. -                          -                            -                          -           

МКД '000

 

Белешка 12.4

2021 2020

Долгорочни финансиски средства -                   -                   

МКД '000

 

Белешка 12.5

2021 2020

Долгорочни побарувања -                   -                   

МКД '000

 

Белешка 12.6

2021 2020

Одложени даночни средства -                   -                   

МКД '000

 

Белешка 13.1

2021 2020

Залихи -                   -                   

ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ 

Ситен инвентар во употреба 873               1.086            

Вредносно усогласување на залихи на ситен инвентар, амбалажа и 

автогуми 
(873)             (1.086)          

МКД '000
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Белешка 13.2

2021 2020

Средства кои се чуваат за продажба и прекинато 

работење
                    -                     - 

МКД '000

 

Белешка 13.3

2021 2020

Побарувања од поврзани друштва -                   -                   

МКД '000

 

Белешка 13.4

2021 2020

Побарувања од купувачите 4.706            4.807            

Побарувања од купувачи во земјата 4.064            4.473            

Побарувања од купувачи во странство 256               335               

Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата 386               -                   

Спорни и сомнителни побарувања 2.611            2.611            

Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи (2.611)          (2.611)          

МКД '000

 

Старосна структура на побарувања од купувачите до 1 година
од 1 до 3 

години
над 3 години Вкупно

Побарувања од купувачи во земјата 3.014         1.050           -                  4.064           

Побарувања од купувачи во странство 123            133              -                  256              

Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата 386            -                   -                  386              

Спорни и сомнителни побарувања -                 -                   2.611          2.611           

Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи -                 -                   (2.611)         (2.611)          

Вкупно 3.523         1.183           -                  4.706           

(во илјади денари)
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Белешка 13.5

2021 2020

Обврски / побарувања кон државата (470)             (395)             

Обврски кон државата 1.715            1.605            

Обврски за данокот на додадена вредност 657               542               
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата 1.057            1.061            
Обврски за персонален данок на доход 1                   1                   

Побарувања од државата  1.245            1.210            

Данок на додадена вредност 35                 -                   
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен 

приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан 

данок) 
1.210            1.210            

МКД '000

 

Белешка 13.6

2021 2020

Побарувања од вработените                    2                    2 

Останати побарувања од вработените                    2                    2 

МКД '000

 

Белешка 13.7

2021 2020

Останати краткорочни побарувања -                   -                   

МКД '000

 

Белешка 13.8

2021 2020

Краткорочни финансиски средства -                   -                   

МКД '000
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Белешка 13.9

2021 2020

Парични средства 16.239          17.295          

Парични средства на трансакциски сметки во денари 15.845          16.846          

Парични средства во благајна 79                 82                 

Девизни сметки 256               367               

Депозити - парични еквиваленти 47                 -                   

Останати парични средства 12                 -                   

МКД '000

 

Белешка 13.10

2021 2020

Однапред платени трошоци -                   -                   

МКД '000

 

Белешка 14.1

2021 2020

Долгорочни резервирања   -                   -                   

МКД '000

 

Белешка 14.2

2021 2020

Долгорочни обврски -                   -                   

МКД '000

 

Белешка 14.3

2021 2020

Одложени даночни обврски -                   -                   

МКД '000

 

Белешка 14.4

2021 2020

Долгорочна обврска за одложени приходи од добиени 

донирани материјални средства
22.840          24.280          

 Долгорочна обврска за одложени приходи од добиени донирани 

материјални средства 
22.840          24.280          

МКД '000
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Белешка 15.1

2021 2020

Обврски кон поврзани друштва                     -                     - 

МКД '000

 

Белешка 15.2

2021 2020

Обврски кон добавувачите 732               1.167            

Обврски спрема добавувачи во земјата 263               486               

Обврски спрема добавувачи од странство 197               409               

Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата 273               273               

МКД '000

 

Белешка 15.3

2021 2020

Обврски кон вработените 2.484            2.472            

Обврски за плата и надоместоци на плата 2.106            2.106            

Обврски за надоместоци на трошоците на вработените 52                 -                   
Останати обврски спрема вработените 327               366               

МКД '000

 

Белешка 15.4

2021 2020

Останати краткорочни обврски -                   -                   

МКД '000

 

Белешка 15.5

2021 2020

Краткорочни финансиски обврски -                   -                   

МКД '000

 

Белешка 15.6

2021 2020

Однапред пресметани обврски                887                887 

Останати пасивни временски разграничувања                887                887 

МКД '000
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16. КАПИТАЛ 

Основна главнина 

 

2021 2020

Сопственик 3.731           3.731           

Влада на Република Северна Македонија 3.731            3.731            

МКД '000

 

 

број на акции % на учество број на акции % на учество

Влада на Република Северна 

Македонија
60.659 100,00% 60.659 100,00%

Акционер

2021 2020

 

 

Резерви 

2021 2020

Законски резерви 746              746              

Издвојување од добивки за претходни години 746               746               

МКД '000
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17. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ 

Цели на управувањето со финансиски ризици 

Активностите на Друштвото го изложуваат истото на различни финансиски ризици: 

пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ценовен ризик и каматен ризик), кредитен ризик 

и ликвидносен ризик. Целокупната програма за управување со ризик на Друштвото се 

фокусира на непредвидливоста на финансиските пазари и се обидува да ги минимизира 

потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Друштвото. 

 

17.1. Пазарен ризик 

Пазарен ризик е ризик дека промените во пазарните цени, како што се девизните 

курсеви и каматните стапки, ќе влијаат на приходот на Друштвото или вредноста на 

неговите финансиските инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се 

управува и контролира изложеноста на пазарниот ризик во рамките на прифатливи 

параметри, при истовремено оптимизирање на приносот. 

 

Валутен ризик 

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, при што истото е изложено на 

секојдневни промени на курсевите на странските валути.  

Валутниот ризик произлегува од финансиските средства и финансиските обврски 

деноминирани во валута, која што е различна од известувачката валута на Друштвото. 

Ризикот се мери со употреба на сензитивната анализа. 

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски на Друштвото 

деноминирани во странска валута е како што следи: 

(во '000 MKД)

Валута 2021 2020 2021 2020

ЕУР 328               -                    197               -                    

УСД 258               -                    -                    -                    

ГБП -                    -                    -                    -                    

ЦХФ -                    -                    -                    -                    

Друго -                    -                    -                    -                    

Средства Обврски

 

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или 

намалување за 1% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е 

направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на 

состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања 

на добивката за соодветниот период. 

(во '000 MKД)

Валута 2021 2020 2021 2020

ЕУР 1                   -                    (1)                  -                    

УСД 3                   -                    (3)                  -                    

ГБП -                    -                    -                    -                    

ЦХФ -                    -                    -                    -                    

Друго -                    -                    -                    -                    

зголемување за 1% намалување за 1%
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Ценовен ризик 

Ценовен ризик е ризик дека капиталот ќе флуктуира и ќе влијае на фер вредноста 

на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од 

конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната 

изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и 

удели.  

Друштвото не е изложено на значаен ценовен ризик. 

Каматен ризик 

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога 

користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки 

договорени по варијабилни каматни стапки.  

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според 

изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:  

Финансиски средства (во илјади денари)

Некаматоносни 2021 2020

Парични средства 16.239          17.295          

Побарувања од купувачи 4.706            4.807            

Останати побарувања 1.247            1.212            

Вложувања -                    -                    

Вкупно некаматоносни финансиски средства 22.192         23.314         

Вкупно каматоносни финансиски средства -                   -                   

Вкупно 22.192          23.314          

Финансиски обврски
Некаматоносни 2021 2020

Обврски кон добавувачи 732               1.167            

Останати тековни обврски 4.200            4.077            

Вкупно некаматоносни финансиски обврски 4.932           5.244           

Вкупно каматоносни финансиски обврски -                   -                   

Вкупно 4.932            5.244            
 

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или 

намалување за 100 базични поени на каматните стапки на користените кредити и дадени 

депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени 

депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на 

добивката а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.  

(во илјади денари)

Назив 2021 2020 2021 2020

Земени кредити -                    -                    -                    -                    

Дадени кредити -                    -                    -                    -                    

Нето ефект -                    -                    -                    -                    

зголемување за 100 базичи 

поени

зголемување за 100 базичи 

поени
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17.2. Кредитен ризик 

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку 

купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените 

финансиски обврски, и произлегува главно од побарувањата на Друштвото од купувачи, 

како и инвестициите во банки, т.е. банкарски депозити, готовина и парични еквивалент. 

Максималната изложеност на кредитен ризик е нето сметководствената вредност на 

побарувањата од купувачи и другите побарувања.  

Изложеноста на Друштвото кон одредени клиенти, како и кредитната способност на 

клиентите се набљудува навремено, со цел да се намали ризикот од ненаплатливост до 

најниско ниво. Друштвото утврдува исправка на вредноста која ја претставува неговата 

проценка за настанатите загуби во однос на побарувањата од купувачи и други 

побарувања. 

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември за 

тековната година и претходната година е како што следува:  

2021 (во илјади денари)

Структура на побарувања од купувачи 

според нивната доспеаност
Бруто износ

Исправка на 

вредност
Нето износ

Доспеани побарувања

    - до 1 година 3.523            -                    3.523            

    - од 1 до 3 години 1.183            -                    1.183            

    - над 3 години 2.611            2.611            0                   

Вкупно 7.317            2.611            4.706            

 

17.3. Ликвидносен ризик 

Ликвидносниот ризик е ризик дека Друштвото нема да биде во состојба да ги исплати 

своите обврски навремено. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на 

потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми 

во своето работење.  

Политиката на Друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства со 

цел да ги подмири обврските во иднина. Процесот на управување со ликвидносниот ризик 

вклучува проекција на паричните текови според валута (рочност) и утврдување на 

потребниот износ на ликвидни средства, земајќи ги во предвид бизнис планот, наплатата 

на побарувањата и одливот на парични средства. Ова ги исклучува потенцијалните ефекти 

од непредвидливите ситуации, како што се природни катастрофи или политички 

турбуленции во регионот. 

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото: 

2021

Не-деривативни финансиски обврски

Сметковод

ствена 

вредност

Договорени 

парични 

одливи

помалку од 

1 месец

Обврски кон добавувачи 732             732               732               

Обврски кон вработени 2.484          2.484            2.484            

Вкупно 3.217          3.217            3.217            

МКД'000

 

 

17.4. Утврдување на објективната вредност 

Освен ако не е поинаку наведено, сметководствената вредност на финансиските 

инструменти ја одразува нивната објективна вредност. 
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18. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ 

Судски спорови 

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви 

резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на 

Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. 

Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството 

смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски. 

 

 

Даноци 

Даночните периоди на Друштвото можат да бидат предмет на инспекција од страна на 

даночните органи до истекот на 5 години од крајот на годината во која е поднесена или 

требало да биде поднесена пријавата и може да се наметнат дополнителни даноци или 

казни во согласност со толкувањето на даночното законодавство. Раководството на 

Друштвото не е запознаено со околности кои би можеле да доведат до дополнителна 

обврска по овој основ. 
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19. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ 

 

Друштвото е основано од Влада на Република Северна Македонија, кој поседува 100% 

од капиталот. Табелата подолу ги презентира трансакциите со поврзаните страни и 

клучниот раководен персонал: 

2021 2020

Добиени субвенции

Влада на Република Северна Македонија            40.000             44.000 

Надоместок за клучен персонал

Генерален директор, Драган Антоновски

Бруто плата                 984                  978 

Службени патувања

- патни трошоци                     3                      1 

- сместување 14                    12 

- дневници 56                    15 

Бонуси за успешно работење - нема

Менаџерски договор - нема

Користи службено возило 24/7 во 

сопственост на АД МИА Скопје со лимит на 

гориво 20 илјади денари/месечно.

Користи мобилен телефон со лимитиран 

износ до 3 илјади денари/месечно без 

вклучен ДДВ

Заменик директор, Хаљит Ајдини

Бруто плата                 805                  800 

Службени патувања

- патни трошоци                    -   

- сместување                    -   

- дневници 11                    -   

Бонуси за успешно работење - нема

Менаџерски договор - нема

Користи надоместоци за патарини на 

релација Тетово-Скопје-Тетово 22
                   15 

Користи службено возило 24/7 во 

сопственост на АД МИА Скопје со лимит на 

гориво 15 илјади денари/месечно.

Користи мобилен телефон со лимитиран 

износ до 2 илјади денари/месечно без 

вклучен ДДВ

(во илјади денари)

 

 

 

20. НАСТАНИ ШТО СЕ СЛУЧИЛЕ ПО ДЕНОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА 

 

По 31 декември 2021 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на 

овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските 

извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски 

извештаи. 
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Биланс на состојба

ЕМБС: 05201764      
Целосно име: Акционерско друштво Медиумска информативна агенција -
Скопје во државна сопственост 
Вид на работа: 450 
Тип на годишна сметка: Годишна сметка 
Тип на документ: Годишна сметка 
Година : 2021 
 

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки и други прилози

Ознака за
АОП Опис

Нето за
тековна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

1 - - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(002+009+020+021+031) 28.975.267,00   30.619.742,00

2 - - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(003+004+005+006+007+008) 113.169,00   374.378,00

4 - - Kонцесии, патенти, лиценци, заштитни
знаци и слични права 113.169,00   374.378,00

9 - - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(010+013+014+015+016+017+018+019) 28.862.098,00   30.245.364,00

10 - - Недвижности (011+012) 25.472.177,00   25.360.936,00

12 - - Градежни објекти 25.472.177,00   25.360.936,00

13 - - Постројки и опрема   3.965.554,00

14 - - Транспортни средства 33.952,00   237.650,00

15 - - Алат, погонски и канцелариски инвентар
и мебел 3.355.969,00   681.224,00

36 - - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(037+045+052+059) 22.191.689,00   23.314.486,00

45 - - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(046+047+048+049+050+051) 5.952.612,00   6.019.017,00

47 - - Побарувања од купувачи 4.319.837,00   4.807.196,00

48 - - Побарувања за дадени аванси на
добавувачи 385.881,00   

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

1.245.285,00   1.210.212,00

50 - - Побарувања од вработените 1.609,00   1.609,00

59 - - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ
ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) 16.239.077,00   17.295.469,00

60 - - Парични средства 16.239.077,00   17.295.469,00

63 - - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА
(001+035+036+044+062) 51.166.956,00   53.934.228,00
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Биланс на успех

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

22.507.751,00   23.522.908,00

66 - - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 3.730.600,00   3.730.600,00

71 - - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) 746.120,00   746.120,00

72 - - Законски резерви 746.120,00   746.120,00

75 - - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА 19.139.875,00   18.244.957,00

77 - - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА   801.231,00

78 - - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 1.108.844,00   

81 - - Б. ОБВРСКИ (082+085+095) 4.931.748,00   5.244.156,00

95 - - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до
108) 4.931.748,00   5.244.156,00

97 - - Обврски спрема добавувачи 459.353,00   894.475,00

98 - - Обврски за аванси, депозити и кауции 272.815,00   272.815,00

99 - - Обврски за даноци и придонеси на
плата и на надомести на плати 1.058.436,00   1.427.072,00

100 - - Обврски кон вработените 2.484.378,00   2.106.359,00

101 - - Тековни даночни обврски 656.766,00   543.435,00

109
- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА
ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ
ПЕРИОДИ (ПВР)

23.727.457,00   25.167.164,00

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

51.166.956,00   53.934.228,00

Ознака
за
АОП

Опис
Нето за
тековна
година

Бруто
за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

201 - - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206) 55.941.539,00   57.565.870,00

202 - - Приходи од продажба 14.453.931,00   12.198.436,00

203 - - Останати приходи 41.487.608,00   45.367.434,00

207 - - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) 57.063.457,00   56.614.115,00

208 - - Трошоци за суровини и други материјали 602.989,00   773.989,00

211 - - Услуги со карактер на материјални трошоци 2.882.886,00   2.995.864,00

212 - - Останати трошоци од работењето 2.595.052,00   7.207.025,00

213 - - Трошоци за вработени (214+215+216+217) 48.260.299,00   43.232.536,00

214 - - Плати и надоместоци на плата (нето) 26.029.137,00   26.044.155,00

215 - - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на
плата 2.004.221,00   2.012.467,00

216 - - Придонеси од задолжително социјално
осигурување 10.898.977,00   10.897.012,00
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Државна евиденција

217 - - Останати трошоци за вработените 9.327.964,00   4.278.902,00

218 - - Амортизација на материјалните и
нематеријалните средства 2.657.059,00   2.370.748,00

220 - - Вредносно усогласување (обезвреднување) на
тековните средства   5,00

222 - - Останати расходи од работењето 65.172,00   33.948,00

223 - - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ
(224+229+230+231+232+233) 22.951,00   1.452,00

231 - - Приходи по основ на курсни разлики од работење
со неповрзани друштва 22.951,00   1.452,00

234 - - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ
(235+239+240+241+242+243) 9.877,00   49.792,00

239 - - Расходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва 432,00   12.900,00

240 - - Расходи по основ на курсни разлики од работење
со неповрзани друштва 9.445,00   36.892,00

246 - - Добивка од редовното работење (201+223+244)-
(204-205+207+234+245)   903.415,00

247 - - Загуба од редовното работење (204-
205+207+234+245)-(201+223+244) 1.108.844,00   

250 - - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-
249)   903.415,00

251 - - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-
248) 1.108.844,00   

252 - - Данок на добивка   102.184,00

255 - - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-
252+253-254)   801.231,00

256 - - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
(251+252-253+254) 1.108.844,00   

257
- - Просечен број на вработени врз основа на часови
на работа во пресметковниот период (во апсолутен
износ)

79,00   81,00

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

259 - - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД -1.108.844,00   801.231,00

260 - - Добивка која им припаѓа на имателите на акции
на матичното друштво   801.231,00

262 - - Загуба која се однесува на имателите на акции на
матичното друштво 1.108.844,00   

269 - - Добивка за годината   801.231,00

270 - - Загуба за годината 1.108.844,00   

288 - - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286)
или (286-270)   801.231,00

291 - - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287)
или (270-286) или (287-269) 1.108.844,00   

Ознака за
АОП

Опис Нето за
тековна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста

Претходна
година
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за тековна
година

612
- - Сегашна вредност на градежни објекти
од високоградба кои се користат за
вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)

25.472.177,00   25.360.936,00

626

- - Побарувања по основ на продажба на
стоки и услуги и аванси дадени на
нефинансиски трговски друштва во
приватна и државна сопственост и јавни
препријатија во земјата (< или=АОП
006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП
047+АОП 048 ОД БС)

4.705.717,00   4.807.196,00

629

- - Останати побарувања од органи на
законодавна, извршна и судска власт,
ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на
локална самоуправа и други правни лица
финансирани од буџет (< или= АОП
034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП
051+АОП 062 ОД БС)

1.245.285,00   1.206.817,00

630

- - Побарувања по основ на продажба на
стоки и услуги и аванси и останати
побарувања од сите субјекти во земјата и
странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП
030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП
047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП
057+АОП 062 ОД БС)

5.566.731,00   6.015.622,00

632

- - Основна главнина (сопственички
капитал) во удели поседувани од физички
лица, трговци поединци, занаетчии,
земјоделци, самостојни вршители на
дејност и непрофитни организации
регистрирани во земјата (< или =АОП 065
од БС)

3.730.600,00   3.730.600,00

635

- - Обврски по основ на набавка на стоки и
услуги и аванси (краткорочни трговски
кредити) примени од нефинансиски
трговски друштва во приватна и државна
сопственост и јавни препријатија во
земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП
098+АОП 108 ОД БС)

732.168,00   1.167.290,00

639

- - Обврски по основ на трговски кредити,
аванси и останати обврски кон сите
субјекти во земјата и странство (вкупно) (<
или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП
096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП
100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП
109 ОД БС)

28.659.205,00   30.411.320,00

640
- - Приходи од продажба на стоки и услуги
(АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од
БУ)

14.453.931,00   12.198.436,00

642 - - Приходи од продажба на услуги (< или =
АОП 202 од БУ) 14.453.931,00   12.198.436,00

643
- - Приходи од продажба на производи,
стоки и услуги на домашен пазар (< или =
АОП 202 од БУ)

  11.874.919,00

644
- - Приходи од продажба на производи,
стоки и услуги на странски пазар (< или =
АОП 202 од БУ)

  323.517,00

645
- - Приходи од продажба на производи,
стоки и услуги во држави членки на ЕУ (<
или = АОП 202 од БУ)

  323.517,00

671 - - Канцелариски материјали (< или = АОП
208 од БУ)   20.938,00

674 - - Материјал за чистење и одржување (<
или = АОП 208 од БУ)

127.998,00   111.661,00
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Структура на приходи по дејности

675 - - Вода (< или = АОП 208 од БУ) 31.699,00   3.722,00

676 - - Потрошена електрична енергија (< или =
АОП 208 од БУ) 278.100,00   9.469,00

677 - - Потрошени енергетски горива (< или =
АОП 208 од БУ) 153.531,00   365.029,00

679
- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и
автогуми (во производство) (< или = АОП
208 од БУ)

24.228,00   88.861,00

680 - - Транспортни услуги во земјата (< или =
АОП 211 од БУ) 482.578,00   501.343,00

682 - - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211
од БУ) 952.240,00   873.185,00

698
- - Дневници за службени патувања,
ноќевања и патни трошоци (< или = АОП
217 од БУ)

291.107,00   131.862,00

699 - - Дневници за службени патувања (< или
= АОП 217 од БУ) 199.552,00   61.917,00

707

- - Трошоци за надомест и други примања
на надворешни членови на управен и
надзорен одбор, одбор на директори и
управители

839.398,00   1.112.839,00

709 - - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ) 118.173,00   37.133,00

711 - - Надомест за банкарски услуги (< или =
АОП 212 од БУ) 110.018,00   58.914,00

714 - - Членарини на здруженијата во земјата и
странство (< или = АОП 212 од БУ) 875,00   1.250,00

715
- - Надоместоци за повремени и
привремени работи (< или = АОП 217 од
БУ)

  4.278.902,00

717 - - Останати трошоци на работењето (< или
= АОП 212 од БУ) 2.323.648,00   1.135.284,00

722 - - Просечен број на вработени врз основа
на состојбата на крајот на месецот 79,00   81,00

723
- - Просечен број на вработени во
седиштето на субјектот врз основа на
состојбата на крајот на месецот

79,00   81,00

Ознака за
АОП Опис

Нето за
тековна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

2470 - 63.91 - Дејности на новинските агенции 55.964.490,00    

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.
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