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   АУДИТ-КОНСАЛТИНГ                         тп за ревизија  ЈЈ аудит – консалтинг куманово 

                                                                                       ул.Илинденска бр.30    т+389(0)316 18628   077907676 

 

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 
 
 
DO MENAXMENTOT NA AKCIONERSKOTO DRU[TVO ZA VR[EWE OSIGURITELNO 

BROKERSKI RABOTI SAFE INVEST MAKEDONIJA AD SKOPJE   

 

 

Извршивме ревизија на приложените финансиските извештаи  на AKCIONERSKOTO 

DRU[TVO за вршење осигурително брокерски работи SAFE INVEST MAKEDONIJA AD 

SKOPJE (во понатаможниот текст “Друштвото”), кои се состојат од  Извештајот  за финансиската 

состојба на ден 31.12.2017 година   и  Извештајот за сеопфатна добивка, Извештаjот за промени во  

главнина и Извештајот за парични текови за годината која што тогаш завршува и прегледот на 

значајни сметководствени политики и останати белешки.   

 

Одговорност на раководството за финансиските извештаи 

Раководството и менаџментот се одговорни за подготвувањето и објективното презентирање на 

финансиските извештаи во согласност со Мегународните Стандарди за Финансиско Известување 

кои се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, 

имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и 

објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално 

погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и 

примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки 

кои што се разумни во дадените околности.  

 

Одговорност на ревизорот 

 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата 

ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република 

Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме 

етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме 

разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно 

прикажување. 

 

Ревизијата вклучува имплементирање на процедури 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 значајно погрешно 

прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При 

проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за 

подготвувањето на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски 

постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за 

ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за 

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. 

 

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да 

обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 

 
(продолжува) 
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     1.    ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО 

  

 

SAFE INVEST MAKEDONIJA AD SKOPJE (во натамошниот текст: Друштвото) е registrirano 

kako akcionesko dru{tvo. Dуштвото е formirano во трговскиот регистar na 22.11.2006 godina, 

najprvin vo forma na DOOEL - Dru{tvo so ograni~ena odgovornost osnovano od edno lice, a vo 

tekot na 2008 godina soglasno zakonskite izmeni izvr{ena e preobrazba od DOOEL vo AD - 

akcionersko dru{tvo. Dru{tvoto e registrirano pri Centralniot Registar na R.M. so mati~en  

broj na e 6161570, dano~en broj 4030006612009. 

 

Основната главнина на Друштвото vo 2006 godina formiraweto iznesuva 5.000 EVRA, a vo 2008 

godina koga se transformira vo Akcionersko dru{tvo izvr{ena e dokapitalizacija vo iznos od 

10.000 EVRA i so 31.12.2008 godina vkupniot osniva~ki vlog iznesuva 15.000 EVRA. Osniva~kiot 

vlog e podelen na 1.500 akcii  so nominalna vrednost od po 10 EVRA po akcija,  sopstvenost na 

edinstveniot akcioner SAFE INVEST HOLDING AD, so sedi{te na Ul: Tuchlauben 7a Top 

7,  1010 Viena, vo Avstrija.  

Со Решение бр.35020150009430 од 23,12,2015 година  извршен е упис на промени на седиште на 

оснивачот и промена на податоците на единствениот акционер поради промена на правен облик од АД во 

ДОО. Променара е запишана во Централниот депозитар за хартии од вредност Скопје. 

 

На 26.07.2013 година Друштвото е трансформирано во брокерско друштво и има регистрирано 

подружници во следните градови: Кочани, Скопје 2, Скопје 1, Куманово, Битола и Струга.  

Во 2015 година функционираат само подруѝниците во Кочани и Куманово. 

 

На 26.08.2013, Друштвото регистрира уште две подружници во следните градови: Велес и Ѓевгелија, а во 

2015 е затворена Подруѝницата во Гевгелија. 

 

Во 2013 година Друштвото ја зголемува основната главнива за 35.000 ЕУР и основната главнива 

изнесува 50.000 ЕУР.   

 
Osniva~kiot vlog e podelen na 5.000 akcii  so nominalna vrednost od po 10 EVRA po akcija,  

sopstvenost na edinstveniot akcioner SAFE INVEST HOLDING АД, so sedi{te na Ul: 

Tuchlauben 7a Top 7,  1010 Viena, vo Avstrija. 

 

Основна дејност на Друштвото е 66.22 посредување во осигурување. Dru{tvoto se zanimava so 

dejnosti od  oblasta na osiguruvawe, odnosno vr{i posreduvawe pri osiguruvawe. Осигурителното 

Брокерското друштво компензира преку процент откако трансакцијата е целосно извршена.  

 

Управувањето со Друштвото е организирано според едностепен систем на управување. Organi na 

upravuvawe na Dru{tvoto se: Sobranie na Dru{tvoto i Odbor na direktori. Одбор на директори 

go so~inuvaat Neizvr{ni i Izvr{ni ~lenovi.  

 
Za ovlasteno lice na Dru{tvoto e opredelen Катерина Рибарски od Македонија. 

 

 

Име и презиме  Извршни  / неизвршни директори во ОД 

1. Катерина Рибарски Извршен ~len na Odbor na direktori 

2. Aleksander [vendemann Neizvr{en  директор na Odbor na direktori 

3.Stanislav Zavec Неизвршен директор na Odbor na direktori 

 

На 31декември 2017 година, Друштвото има 8 vработенi. 
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2 .        OSNOVA ZA PODGOTOVKA NA FINANSISKI IZVE[TAI 

 

 

2.1Основa за подготовка и презентација на финансиските извештаи 

 

Dru{tvoto ja vodi svojata smetkovodstvena evidencija i gi podgotvuva svoite finansiski 

izve{tai  vo soglasnost so odredbite 469, stav 3 od Zakonot za trgovski dru{tva na 

Republika Makedonija  (Sl.vesnik na RM br.28/04, 84/05,25/07 и 87/08) i Pravilnikot za 

vodewe smetkovodstvo (Sl.vesnik na RM 159/09). Spored ovoj Pravilnik, smetkovodstvenite 

standardi koi se primenuvaat vo Republika Makedonija  se Megunarodnite smetkovodstveni 

standardi и Мегународни стандарди за финансиско известување od 2009 godina utvrdeni od 

Odborot za Megunarodni smetkovodstveni standardi (IASB).  

 

Finansiskite izve{tai se podgotveni  so sostojba na i za godinite {to zavr{uvaat na 31 

Dekemvri 2017 i 2016 godina. Sporedbenite Finansiski izve{tai za 2016godina  se 

revidirani. Tekovnite i sporedbenite podatoci  vo Finansiskite izve{tai se  dadeni vo 

iljadi makedonski denari (MKD). Onamu kade {to e potrebno, sporedbenite podatoci se  

prilagodeni i usoglaseni  so cel da odgovaraat na izvr{enata prezentacija vo tekovnata 

godina. 

  

 2.2 Osnovni smetkovodstveni metodi 

 

Finansiskite izve{tai se sostaveni vrz osnova na metodot na nabavna vrednost. 

 

 2.3  Koristewe na procenki i rasuduvawa 

 

Pri podgotvuvawe na Finansiskite izve{tai Dru{tvoto primenuva odredeni 

smetkovodstveni procenki. Odredeni stavki  vo finansiskite izve{tai koi ne mo`e 

precizno da se izmerat se procenuvaat. Procesot na procenuvawe vklu~uva rasuduvawa 

zasnovani na poslednite raspolo`ivi informacii. 

 

Procenki se upotrebuvaat pri procenuvawe na korisniot vek na upotreba na sredstvata, 

objektivna vrednost na pobaruvawata odnosno nivnata nenaplativost i sl. 

Vo tekot na periodite odredeni  procenki mo`e da se revidiraat  dokolku se slu~at promeni 

vo vrska so okolnostite na koi {to bila zasnovana procenkata ili kako rezultat na novi 

informacii, pogolemo iskustvo. 

 

Efektite od promeni  vo smetkovodstvenite procenki se vklu~uvaat vo utvrduvaweto na 

dobivkata ili zagubata  vo periodot na promenata  ili vo idnite periodi  dokolku  ima  

vlijanie od istata.  

 

   2.4  Koninuitet vo rabotewe 

 

Finansiskite izve{tai se izgotveni vrz osnova na pretpostavkata za kontinuitet vo 

raboteweto odnosno deka  dru{tvoto ke prodol`i da raboti vo dogledna idnina. Dru{tvoto 

nema namera nitu potreba da go likvidira ili materijalno da go ograni~i  opsegot na svoeto 

rabotewe. 
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З.    ZНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ  

 

Osnovnite smetkovodstveni politiki i procenki  primeneti pri sostavuvaweto na 

finansiskite izve{tai na Dru{tvo za godinata {to zavr{uva na 31 dekemvri 2017 godina se 

izneseni podolu. Smetkovodstvenite politiki se koristat konzistentno vo tekot na 

razgleduvaniot period. 

 

3.1 Политика за евидентирање  на приходите 

 

Друштвото евидентира приходи од provizii za sklu~eni polisi za osiguruvawe. Приходите се 

евидентирани со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на 

нивното настанување.  

 

Prihodite od kamati se priznavaat vo Bilansot na uspehot za periodot za koj   se odnesuvaat, 

taka {to se zema predvid fakti~kiot priliv  na sredstvata. 

 

3.2      Rashodi 

 

           Priznavawe na rashodi 

 

Rashodite proizleguvaat od osnovnata dejnost na Dru{tvoto,nastanati zaradi vr{ewe  na 

uslugi  vo tekot na godinata i se priznavaat dokolku e verojatno deka Dru{tvoto ima 

sega{na obvrska i istata mo`e verodostojno da se izmeri. 

 

 Rashodite od kamati se priznavaat vo Bilansot na uspehot za periodot za koj se odnesuvaat, 

taka {to se zema predvid fakti~kiot  odliv na sredstvata. 

 

 Rashodite od operativen naem se priznavaat vo Bilansot na uspeh samo za soodvetniot 

presmetkoven period. 
 

3.3 Трансакции во странска валута 

 

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

курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.  

 

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се изкажуваат со примена на официјални 

курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба.  

 

Нето позитивни и негативни курсни разлики,кои произлегуваат од конверзија на износите искажани 

во странска валута, се вклучуваат во Билансот на успех во периодот на настанување.  
 

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани 

во странска валута, на 31 декември 2017година и  31 декември 2016 се следните: 

 
 Во Денари 

 

 31 декември 

2017 

 31 декември 

2016 
    

ЕУР 61,4907  61,4812 

УСD 51,2722  58,3258 
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3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува) 

 

3.4    Данок на добивка 

 

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република 

Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Soglasno izmenite na dano~nite 

propisi vo 2017 godina, danok od dobivka se presmetuva na osnova koja pretstavuva odredeni 

tro{oci koi ne se priznavaat  како трошоци добиени од главната дејност на друштвото и данокот на 

добивка се плаќа кога дивидендата е распределена на сопствениците. 

 

Danokot na dobivka se presmetuva so primena na va`e~ka dano~na stapka na datumot na Bilansot 

na sostojbata  po stapka od 10% ( 2016: 10%) 

 

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во билансот на состојба за сите 

времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната 

сметководствена вредност во финансиките 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 оданочивата добивка со цел да се овозможи 

одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.  

 

3.5     Nematerijalni sredstva 

 

Edno sredstvo   se priznava  za nematerijalno  koga e sigurno  deka subjektot go poseduva istoto , 

mo`e da go identifikuva  i koe nema fizi~ka sodr`ina. 

 

Po~etnoto merewe na edno nematerijalno sredstvo e spored nabavnata vrednost {to ja 

so~inuvaat tro{ocite za negovo steknuvawe, a toa se iznosot na ispalateni pari~ni sredstva ili 

ekvivalenti na pari~ni sredstva vo momentoto na negovo steknuvawe. Po po~etnoto priznavawe, 

nematerijalnite sredstva se amortiziraat soglasno korisniot  vek na upotreba na istite. 

Nematerijalnite sredstva vo celost se sostojat od licenca. 

 

Amortizacija na nematrijalnite sredstva pretstavuva sistematska raspredelba na 

amortizira~kiiot iznos za vreme na korisniot vek na upotreba na sredstvoto. Licencata e 

steknata kako mese~en nadomest po sekoja faktura dostavena do SAFE INVEST HOLDING 

Viena. 

 

Iznosite se uplatuvani mese~no sukcesivno, amortizacija на нематеријални средства е 

вкалкулирана во 2017 год. 
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3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува) 

 

3.6 Недвижности,постројки и опремa 

 

 

Недвижностите,псотројките и опремата се евидентираат по набавна вредност од датумот на набавка, што 

е во согласност со ИАС 16-Недвижности, постројки и опрема.  
 

Трошоците за редовно одржување и поправки на недвижностите,постројките и опремата се евидентираат 

на товар на деловните трошоци во моментот на нивното настанување. 
 

Амортизацијата се пресметува врз основа на праволиниска метода, со примена на законски пропишани 

стапки,утврдени со Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата, односно отпис на вредноста на 

материјалните и нематеријалните средства и Номенклатурата за средства и групата на која и припаѓаат.  

 

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, превземени од Номенклатурата, применети 

на некои позна~ајни ставки на недвижности, постројки и опрема на Друштвото: 
 

 
 2017  2016 

Објекти 2,5%  2,5% 

Мебел и деловен инвентар 20%  20% 

Компјутери 25%  25% 

Превозни средства 10%  10% 

 

 

Кога амортизираните средства се ставаат вон употреба или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната  

набавна вредниост и исправката на вредноста се искнижуваат од соодветните сметки. Приходите или 

трошоците остварени со отуѓувањат се евидентираат како останати приходи од оперативно работење или 

оперативни трошоци, соодветно. 

 

 

3.7   Побарувања од купувачи 

 

Побарувањата од купувачите се прикажани според нивната номинална вредност. Ненаплатените 

побарувања од купувачите се отпишуваат врз основа на одлука на раководството. Износите на отпишани 

побарувања се признаваат како останати трошоци од редовно работење. 

 

 

 

 3.8. Koristi na vrabotenite 

 

Koristi na vrabotenite se site formi na nadomestok koj go dava Dru{tvoto vo razmena za 

izvr{enata usluga od strana na vrabotenite. 
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3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува) 

 

          Kratkoro~ni koristi za vrabotenite 

Kratkoro~ni koristi na vrabotenite se koristi koi dospevaat za plakawe  vo ramki na 

dvanaeset meseci  od krajot na periodot vo koj vrabotenite ja izvr{ile uslugata. Tuka 

spagaat platite i pridonesite za socijaln siguruvawe, kratkoro~no plateni otsustva, 

u~estvo vo dobivkite i drugi nemonetarni koristi. Site kratkoro~ni koristi za 

vrabotenite se priznavaat kako rashod i obvrska vo visina na nediskontiraniot iznos na 

koristite. 

     

         Koristi po prestanok na vrabotuvaweto 

Dru{tvoto vr{i uplata na pridonesiite  za penzisko i invalidsko osiguruvawe na 

vrabotenite vo soglasnost so doma{nata zakonska regulativa. Pridonesite zasnovani na 

platite na vrabotenite, se uplatuvaat vo Nacionalniot fond. Dru{tvoto nema nikakvi 

dopolnitelni obvrski povrzani so plakaweto na ovie pridonesi. 

Dru{tvoto e obvrzano da im isplati na vrabotenite koi zaminuvaat vo penzija minimalna 

otpremnina koja odgovara na dve mese~ni prose~ni plati  isplateni vo dr`avata  vo 

momentot na penzionirawe. Dru{tvoto nema napraveno rezervirawe za  ovaa pravo na 

vrabotenite bidejki se raboti za relativno mlado Dru{tvo. 

 

 

3.9  Пари~ni sredstva и еквиваленти на парични средства 

 

Паri~nite sredstva и еквиваленти на парични средства се состојат од готовина vо благајна и депозити 

во банki во денари или странска валута. Еквивалентите на парични средства се високо ликвидни 

средства кои се подготвени да бидат претворени во парилни средсва и имаат низок ризик од промена на 

вредноста. 

  

3.10 Обврски кон добавувачи  

 

Обврските кон добавувачите се прикажани по нивната номинална вредност. Неизмирените обврски кон 

добавувачите се отпишуваат по основ на застареност врз основа на одлука донесена од раководството. 

Износите на отпишаните обврски се признаваат како останати приходи во билансот на успех. 

 

3.11 Kapital 

          Osnovna glavnina 

 

Osnovna glavnina se priznava vo visina na nominalna vrednost na izdadenite i uplateni 

akcii. 

           Zakonski rezervi 

 

Soglasno odredbite на Договорот за основање на Друштвото, Друштвото ima obvrska da 

formira zakonska rezerva kaja se formira po pat na zafakawe  na 15% od neto dobivkata. 

Izdvojuvaweto se vr{i se dodeka rezervite na dru{tvoto ne dostignat iznos koj {to e 

ednakov na 1/5 od osnovnata glavnina.  
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3.12 Zarabotuva~ka (zaguba) po akcija  

 

Dru{tvoto ja prika`uva osnovnata zarabotuva~ka/zaguba  po akcija od obi~nite akcii. 

Presmetkata na osnovnata zarabotuva~ka/zaguba e napravena so podelba na neto 

dobivkata/zaguba za godinata koja im pripaga na imatelite na obi~ni akcii so 

ponderiraniot prose~en broj na obi~ni akcii vo tekot na godinata. 

 

3.13    Naemi 

 

Naemite so koi se prenesuvaat na Dru{tvoto site rizici i koristi koi proizleguvaat od 

sopstvenosta na iznajmenoto sredstvo se priznavaat kako finansiski naemi, pri {to 

sredstvoto se evidentira spored negovata objektivna vrednost ili dokolku e  taa poniska, 

sega{nata vrednost  na minimalnite plakawa za naemot. 

Naemite kade zna~aen del od rizicite i koristite koi proizleguvaat od sopstvenosta se 

zadr`ani od naemodavatelot, se klasificiraat kako operativni naemi. Plakaweto za naem 

kako operativen naem se iska`uva vo Bilansot na uspehot na ramnomerna osnova za 

vremetraeweto na naemot vo evidencija na naeмatelite. 

Naemodavatelite gi prezentiraat sredstvata koi se predmet na operativen naem vo Bilansot 

na sostojbata  kako sredstva za izdavawe ili vlo`uvawa vo nedvi`nosti. 

Vo tekot na razgleduvaniot period Dru{tvoto ima koristeno prostor pod operativen naem 

kako naematel. 
 

3.14 Rezervacii 

Rezervacii (rezervi za obvrski) se priznavaat koga Dru{tvoto ima sega{na obvrska (pravna 

ili izvedena) kako rezultat na minat nastan, koga e verojatno deka ke nastanat idni odlivi 

na sredstva po toj osnov i koga e mo`no da se proceni iznosot na obvrskata. 

Koga se o~ekuva nadomestuvawe na del od vakvata obvrska vo idnina, primer preku dogovori 

za osiguruvawe, nadomestuvaweto se priznava kako posebno sredstvo no samo koga e izvesno 

deka istoto ke bide primeno.  

 

Rashodot za bilo kakva rezervacija se priznava vo Bilansot na uspeh namaleno za iznosot na 

nadomestuvaweto. Ako efektot od vremenskata dimenzija na parite e zna~aen, rezervaciite 

se diskontiraat  na nivnata sega{na vrednost so primena na stapki pred odano~uvawe koi gi 

odrazuvaat tekovnite pazarni procenki. 

 

 

3.15 Neizvesnosti 

Neizvesna obvrska e mo`na obvrska koja proizleguva od minati nastani, ~ie postoewe ќe 

bide potvrdeno so slu~uvawe ili neslu~uvawe na eden ili poveke neizvesni idni nastani, 

koi ne se vo celost pod kontrola na Dru{tvoto. Neizvesni obvrski ne se priznavaat vo 

Finansiskite izve{tai, tuku samo se obelodenuvaat. 

Neizvesni sredstva se mo`ni sredstva koi proizleguvaat od minati nastani, ~ie postoewe ke 

bide potvrdeno so slu~uvawe ili neslu~uvawe na eden ili poveke neizvesni idni nastani, 

koi ne se vo celost pod kontroa na Dru{tvoto.  Neizvesni sredstva se priznavaat samo koga e 

verojaten prilivot na ekonomski koristi. 
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4.  FINANSISKI RIZICI I UPRAVUVAWE SO ISTITE 

 

Dru{tvoto vleguva vo razli~ni transakcii koi  proizleguvaat od negovoto sekojdnevno 

rabotewe, a koi se odnesuvaat na kupuva~ite,dobavuva~ite i kreditorite. Glavni rizici na 

koi Dru{tvoto e izlo`eno i politikite za upravuvawe so niv se slednite. 

 

4.1 Pazaren rizik 

 

Ризик од промена на цените 

Ризикот од цена на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флуктуира и ќе влијае на 

фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од 

конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот.  Друштвото  не е  изложено 

на ценовен ризик поврзан со основавачки вложувања, бидејки нема вложувања класифицирани во 

Извештајот за финансиска  состојба како расположиви за продажба или според пазарна вредност 

преку искажување на капитална добивка или загуба. 

 

               Rizik od promena na kursevite 

Dru{tvoto vleguva vo transakcii  vo stranska valuta, pri {to istoto e izlo`eno na 

sekojdnevni promeni na kursevite na stranskite valuti.Dru{tvoto nema posebna politika za 

upravuvawe so ovoj rizik  so ogled deka vo Republika Makedonija ne postojat posebni  

finansiski instrumenti za izbegnuvawe na ovoj vid rizik. Spored ova, Dru{tvoto e 

izlo`eno na mo`nite fluktuacii na stranski valuti, koe sepak e ograni~eno poradi faktot 

{to najgolem broj transakcii se vo Evra, ~ij valuten kurs se smeta za relativno stabilen. 

 

4.2 Krediten rizik 

 

Osnovnite finansiski sredstva na Dru{tvoto se pari~ni sredstva vo banki i  pobaruvawa od 

kupuva~ite и други побараувања и вложувања наменети за продажба koi ja pretstavuvaat 

maksimalnata izlo`enost na Dru{tvoto po osnov na krediten rizik. 

Изложеноста на Друштвотo на кредитен ризик претежно се однесува на побарувањата од купувачите 

и другите побарувања. 

 

 

4.3   Rizik od promena na kamatni stapki 

 

Dru{tvoto se izlo`uva na rizik od promena na kamatni stapki vo slu~aj koga koristi 

krediti i pozajmici dogovoreni po varijabilni kamatni stapki. poradi koi iznosot na 

kratkoro~nite obvrski po kreditite na Dru{tvoto  mo`e da se promenat kako rezultat na 

promena na kamatnite stapki na pazarot. 

So ogled deka Dru{tvoto  ne koristi kamatonosni krediti od bankite, mo`e da se ka`e deka 

ne postoi  izlo`enost na Dru{tvoto sprema vakov vid na rizik. 

4.4 Likvidnosen rizik 

 

Likvidnosen rizik ili rizik od nelikvidnost postoi koga Dru{tvoto nema da bide vo 

sostojba so svoite pari~ni sredstva redovno da gi plaќa obvrskite sprema svoite doveriteli. 

Vakviot rizik se nadminuva so konstantno obezbeduvawe na potrebnata gotovina za 

servisirawe  na svoite obvrski. Dru{tvoto  nema  vakvi problemi vo svoeto rabotewe. 
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  4.5  Dano~en rizik 

 

Soglasno zakonskite propisi vo R.M., Finansiskite izve{tai i smetkovodstvenite 

evidencii na Dru{tvoto podle`at na kontrola na dano~nite vlasti po podnesuvawe na 

dano~nite izve{tai za godinata. Zaklu~no so datumot na Izve{tajot na revizorite, ne e 

izvr{ena kontrola na danokot na dobivka za 2017 godina kako i personalniot danok na dohod 

i pridonesite na li~ni primawa. Spored ovaa, postoi dano~en rizik za presmetka na 

dopolnitelni danoci i pridonesi vo slu~aj na idni kontroli od dano~nite vlasti i istiot  

vo momentot na revizijata nemo`e da se izmeri. Документацијата  на Друштвото останува отворена 

за контрола од страна на даночните и царинските власти за период од десет години. 
 

 

5. UTVRDUVAWE NA OBJEKTIVNA VREDNOST 

 

 

Dru{tvoto raspolaga so finansiski sredstva i obvrski koi vklu~uvaat pobaruvawa od 

kupuva~i  i obvrski sprema dobavuva~i kako i nefinansiski sredstva za koi golem broj na 

smetkovodstveni politiki i obelodenuvawa baraat utvrduvawe na nivnata objektivna 

vrednost. 

Objektivnata vrednostna finansiskite sredstva i obvrski e pribli`na na nivnata 

smetkovodstvena vrednost so ogled na faktot deka istite imaat relativno kratka dospeanost  

vo rok od  datumot na Bilansot na sostojbata. 
 

 

6. FINANSISKI INSTRUMENTI 

 

6.1 Rizik na finansirawe 

 

Dru{tvoto vr{i finansirawe na svoeto rabotewe so sopstveni sredstva. Dru{tvoto 

kontinuirano ja sledi svojata zadol`enost preku soodvetna analiza. 

 

6.2 Rizik od devizni valuti 

 

Dru{tvoto vleguva vo transakcii so  stranska valuta, koi proizleguvaat od nabavka na 

uslugi na stranski pazari, pri {to istoto e izlo`eno na sekojdnevnite promeni na  

kursevite na stranski valuti. 
 

Sostojbata so devizni iznosi na obvrskite  denominirani  vo denari na 31 Dekemvri 2017 i 

2016 godina  e slednata: 

                                                                                                                                        
                      Obvrski 

 31 декември  31 декември 

 2017  2016 

 

EUR     137.216 237.918 

USD  - - 

Vkupno  137.216 237.918 
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6.3 Rizik od likvidnost 

Slednata tabela ja dava ro~nosta na finansiskite  sredstva i obvrski na Dru{tvoto so 

sostojba na 31 Dekemvri 2017 godina spored nivnata dospeanost: 

 
  

Do 1 mesec 

  

1 - 3 

meseci 

  

3 - 12 

meseci 

  

Nad 12 

meseci 

  

Vkupno 

  
 

       

Pari~ni sredstva 182  -  -  -  182 

Pobaruvawa od  

kupuvачи -  -  4.278  -  4.278 

Ostanati pobaruvawa 33  60  3  -  96 

          

 215  60  4.281  -  4.556 

          

Obvrski sprema 

dobavuva~i  -  -  5.283  -  5.283 

Ostanati obvrski -  484  -  6.697  7.181 

Tekovni dano~ni 

obvrski -  348  -  -  348 

          

 -  830  5.283  6.697  12.812 

 

6.4 Rizik od promena na kamatite 

 

Dru{tvoto se izlo`uva na rizik od promena na kamatni stapki vo slu~aj koga koristi 

krediti i pozajmici so dogovoreni varijabilni kamatni stapki ili koga ima plasirano 

sredstva kaj drugi dru{tva ili banki dogovoreni po varijabilni kamatni stapki. 

Smetkovodstvenata vrednost na finansiskite sredstva i obvrski spored izlo`enosta na 

kamatniot rizik na kraj na godinata e kako {to sleduva: 

 

 Во илјади Денари 

 31 декември  31 декември 

 2017  2016 

Finansiski sredstva    

Nekamatonosni:    

- Pari~ni sredstva-Blagajna 5  23 

- Pobaruvawa od kupuva~i 4.278  5.316 

- Ostanati pobaruvawa 96  186 

 4.379  5.525 

    

Kamatonosni so promenliva kamata:    

- Pari~ni sredstva 177  402 

 177  402 

    

Finansiski obvrski    

Nekamatonosni:    

- Obvrski kon dobavuva~i 5.283  6.059 

- Ostanati obvrski 7.529  8.596 

 12.812  14.655 
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7.     ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ  

 НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 
 

 Во илјади Денари 

  

  

 31 декември  31 декември 

 2017  2016 

 

Денарска жиро сметка 177  402 

Девизна жиро сметка -  - 

Денарска Благајна -  - 

Девизна Благајна -  - 

Чекови 5  23 

          182  425 

 

 

 

8. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ 

 Во илјади Денари 

  

 31 декември   31 декември 

 2017  2016 

 

Побарувања од купувачи во земјата 4.278  5.316 

Побарувања од купувачи во странство -  - 

 4.278  5.316                   

 

 

 

 

                                                                                        

9. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА 
 

 Во илјади Денари 

  

 31 декември  31 декември 

 2017  2016 

 

Заеми  3  15 

Побарувања за данок на добивка    - 

Данок на додадена вредност    - 

Побарувања од вработените   33  33 

Останати депозити  -  6 

Останати побарувања  60  132 

  96  186 
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10. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА 

                                                                                 Во илјади денари 
                                                                               Лиценци Опрема и 

инвентар 

   

   Vkupno 

Набавна вредност        

Состојба, 1 јануари 2017    14.346  1.837 16.183 

Набавки    1.802  6 1.808 

Продажби / отписи      (158) (158) 

         

Состојба, 31 декември 2017   - 16.148  1.685 17.833 

         

Исправка на вредноста        

Состојба, 1 јануари 2017    (5.747)  (1.322) (7.069) 

Трошок за годината    (1.932)  (220) (2.152) 

      135 135 

         

Состојба, 31 декември 2017    (7.679)  (1.407) (9.086) 

        

Сметководствена вредност        

на 31декември 2017    8.469  278 8.747 

 

        

Сметководствена вредност         

на 31 декември 2016    8.598  515 9.113 

 

 

 

 

 

 

11. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ 

  

 Во илјади Денари 

  

 31 декември  31 декември 

 2017  2016 

 

Обврски кон добавувачи во земјата  3.525  4.310 

Обврски кон добавувачи во странство 1.758  1.749 

Обврски по аванси   - 

 5.283  6.059                 
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12. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ 

 

 Во илјади Денари 

  

 31 декември  31 декември 

 2017  2016 

 

Обврска за ДДВ   - 
Обврски од данок на добивка   2  - 
Други даноци и придонеси 

 
348  934 

Персонален данок на доход -  110 
Договор за повремени работи -  - 
Обврски за плата 67  228 
Обврски за персонален данок за агенти -  4 
Обврски спрема вработените 413  598 
Обврски кои се однесуваат на провизија на агенти 4  27 
Бонуси за менаџери -  - 
Консултантски услуги 6.695  6.695 
Останати обврски -  - 
Пресметани обврски -  - 

 7.529  8.596 

 

 

13.Долгорочни  обврски   

  

 Во илјади Денари 

  

 31 декември  31 декември 

 2017  2016 

 

Заем од Vinner Life Vienna Insurance Group  -  - 

 -                       - 

 

 

 

14. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА 

 

 

 

 Основна главнина 

 

На 31 декември 2013 година основната главнина се зголемила, откако Друштвото се трансформирало во 

Осигурително Брокерско Друштво. Основната главнина е поделена на делови и единствен акционер е 

Сафе Инвест Холдинг од Виена (основач на Друштвото).Основната главнина е поделена на 5.000 акции 

со номинална вредност од 10 евра по акција.  
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14. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА – (Prodol`enie) 

 

 

Основач/Единствен содружник   Во илјади Денари 

   2017  2016 

      

Сафе Инвест Холдинг Австрија   3.912  3.912 

      

      

Вкупно основна главнина   3.912  3.912 

      

 

              Задолжителна резерва  

 

Друштвото neма задолжителна резерва, како општ резервен фонд, која се формира по пат на 

зафаќање на 15% од добивката.  

 
До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба, 

а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот  може да се користи, по  претходно донесена 

одлука на собранието на акционери, и за дополнување на износот утврден за  исплата на дивиденди. 

 
 
 

15.       Приходи од продажба 

                                                                                                         

           

 Во илјади Денари 

  

 31 декември  31 декември 

 2017  2016 

 

Приходи од продажба на домашен пазар -  - 

Приходи од продажба на странски пазар 8.874  10.409 

Попусти -  - 

 8.874  10.409 

 
 
 
 
16.  OSTANATI PRIHODI 

 

 Во илјади Денари 

  

 31 декември  31 декември 

 2017  2016 

 

Останати деловни приходи                                                          4.127  8.333 

Други приходи -  1 

Отпис на обврски -  - 

 4.127  8.334 
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17.    ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, 

   РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ОТПИСИ 

 Во илјади Денари 

  

 31 декември  31 декември 

 2017  2016 

 

Потрошени материјали (38)  (60) 

Трошоци за енергија  (325)  (302) 

Отпишан ситен инвентар -  - 

 (363)  (362) 

 
 
 

18. ТРОШОЦИ ЗА  ВРАБОТЕНИТЕ 

 Во илјади Денари 

  

 31 декември  31 декември 

 2017  2016 

 

Плати за вработените  (2.427)  (2.764) 

Придонеси и даноци (1.157)  (1.363) 

Останати трошоци(регрес и патни трошоци)  (2.979)  (118) 

 (6.563)  (4.245) 

 

 
 
 

19.   ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ 

 Во илјади Денари 

  

 31 декември  31 декември 

 2017  2016 

 

Транспортни услуги (88) (173) 

Авио билети - (12) 

Одржување (358) (489) 

Наеми (816) (766) 

Реклама (12) (46) 

Останати услуги  (30) (75) 

Телефони (178) (190) 

Пошта  - 

Реклама   - 

Трошоци за нотар  - 

Интелектуални услуги   - 

Други трошоци                                                                               - 

 (1.482) (1.751) 
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20. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ 

 

 Во илјади Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2017  2016 

              - 

Договор за едукација  (7)  (4.805)  

Книговодствени ускуги                                                                 (132)  (121)  

Адокатски услуги -  -  

Одржување на софтвер и компјутери -  -  

Административи трошоци                  -    

Спонзорства -  -  

Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот (28)  (23)  

Осигурување (40)  (1)  

Договор за повремени работи (1.602)  (3.968)  

Капит.загуба -  -  

Расходи од претходната година -  (3)  

Интелектуални услуги  -  (161)  

Услуги за ревизија -  -  

Reprezentacija (104)  (145)  

Банкарски  трошоци  

Услуги за мотивирање 

(119)  (134) 

(263) 

 

Трошоци за семонари и агенции 

Трошоци за ревизорски услуги    

Останати трошоци                                                       

Трошоци за сала                                                                       

 

 

- 
(86) 

(149) 

         (398) 

- 
(180) 

 

 2.267  10.202                          

 
 
 
21. NETO PRIHODI / TRO[OCI OD FINANSIRAWE 

 

 

 Во илјади Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2017  2016 

 

Pozitivni kursni razliki -  1 
Prihodi po osnov na kamati -  - 
Останати финансиски приходи 5  33 
Негативни курсни разлики  (1)  (2) 

Расходи од камати  (51)  (8) 
    
 (47)  24 
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22. ДАНОК НА ДОБИВКА 

 

Тековните трошоци за данокот на добивка се пресметуваат според Законот за данок на  добивка кој се 

применува во Република Македонија. Законскиот данок на добивка се пресметува со примена на 10 % 

даночна стапка на оданочивата добивка за годината. Данокот на добивка е пресметан по непризнаени 

трошоци во даночниот биланс од Завршната сметка. 
 
 

 

 Во илјади Денари 

  

 31 декември  31 декември 

 2017  2016 

 

Добивка / загуба пред оданочување 127  46 

Данок на расходи кои се оданочуваат (94)  (19) 
Приходи  кои што се ослободени од оданочување -  - 

Данок по даночна стапка од  10% (2016 година: 10%) (22)  (4) 

Neto dobivka / Нето загуба 105  23 

 

 

 

23. POTENCIJALNI OBVRSKI 

 

  

Dru{tvoto se javuva kako tu`ena stranka  vo sudskа postapkа,  за работен спор. 

Друштвото нема  dadeno bilo kakvi garancii na drugi dru{tva. 
 

 

 

24. NASTANI PO DATUMOT NA BILANSOT NA SOSTOJBATA 

 
Po datumot na sostavuvawe na Bilansot na sostojbata ne se slu~ile nastani od materijalno 

zna~ewe, koi bi trebalo da se prika`at vo ovie finansiski izve{tai.  
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