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Извештај на независниот ревизор  

До Раководството и Акционерите на  
ТГС – Технички Гасови А.Д., Скопје  

Извештај за финансиските извештаи 

Ние извршиме ревизија на придружните финансиски извештаи на ТГС – Технички Гасови А.Д., 
Скопје („Друштвото“), составени од Извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 

2019 година, и Извештајот за сеопфатната добивка, Извештајот за промените во капиталот и 

Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните 

сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 35.    

 

Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи 

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски 
извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна 
Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува 
дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од 
материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.  

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на 
извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди 
прифатени во Република Северна Македонија1. Тие стандарди бараат наша усогласеност со 
етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни 
овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од 
материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел 
стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. 

Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на 
ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било 
поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид 
внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските 

извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат 
соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста 
на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
финансиските извештаи. 

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

 
1 Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и 
уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република  
Македонија број 79 од 2010 година 
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Придружните Белешки се составен дел на финансиските извештаи 
 

Извештај за сеопфатната добивка 

 
 

Година што завршува на 31 
декември 

 Белешки 2019 2018 
  000 МКД 000 МКД 

Деловни приходи    

Приходи од продажба 14 535,490  540,186 

Останати деловни приходи 15 20,714  8,895 

Промени во  залиха  1,659  2,060 

    
Намалено за: деловни (трошоци)    

Суровини и потрошени материјали 16 (193,066) (202,631) 

Набавна вредност на продадени стоки  (48,709) (45,161) 

Услуги 17 (69,199) (67,808) 

Трошоци за вработени 18 (93,082) (87,574) 

Депрецијација и амортизација  5 (39,962) (39,560) 

Расход од оштетување и отпис на на побарувања 10 (26,406) (38,971) 

Останати деловни трошоци 19 (42,127) (30,665) 

Добивка од работењето  45,320  38,771 

    

Приходи  од финансирање 20 12,918  828 

(Расходи) од финансирање 20 (252) (488) 

Приходи од финансирање, нето  12,666  340 

Добивка пред оданочување  57,978  39,111 

    

Данок на добивка 21 (7,845) (7,041) 

Добивка за годината  50,133  32,070 

    
Останата сеопфатна добивка за годината:    
Ефект од промена на објективната вредност на 
финансиските средства расположливи за продажба 7,12 -  31 

Вкупно сеопфатна добивка за годината    50,133  32,101 

    
    
Добивка за сопствениците  50,133  32,070 

Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците 50,133 32,101  

    

Добивка за имателите на обични акции  50,133  32,070 

Заработувачка по акција  - Основна и разводнета 
(во Денари по акција) 22 343  219 
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Придружните Белешки се составен дел на финансиските извештаи 
 

Извештај за промените во капиталот 

     000 МКД 

 

Акционерски  
Капитал 

Премија 
од 

емитирани 
акции Резерви 

Нераспределена 

добивка Вкупно 

      

На 1 јануари 2019 година 419,220  2,977  213,992  267,775  903,964  

Трансакции со сопствениците       

Распределба на дивиденди (Бел. 12) - - - (50,118) (50,118) 

Вкупно трансакции со сопственици - - - (50,118) (50,118) 

      

Сеопфатна добивка      

Добивка за годината - - - 50,133  50,141  

Останата  сеопфатна добивка - - - -  -  

Вкупна сеопфатна добивка - - - 50,133  50,141  

На  31 декември 2019 година 419,220  2,977  213,992  267,790  903,979 

      

На 1 јануари 2018 година 419,220 2,977 213,961 285,584 921,742 

Трансакции со сопствениците       

Распределба на дивиденди (Бел. 12) - - - (49,879) (49,879) 

Вкупно трансакции со сопственици - - - (49,879) (49,879) 

Сеопфатна добивка      

Добивка за годината - - - 32,070 32,070 

Останата  сеопфатна добивка - - 31 - 31 

Вкупна сеопфатна добивка - - 31 32,070 32,101 

На  31 декември 2018 година 419,220 2,977 213,992 267,775 903,964 
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Придружните Белешки се составен дел на финансиските извештаи 
 

Извештај за паричните текови 

  
Година што завршува на 31 

декември 
 Бел. 2019 2018 
  000 МКД 000 МКД 
Оперативни активности    

Приливи од купувачите              576,690  579,136 

Исплати на добавувачи и вработени             (464,055) (403,104) 

Парични средства генерирани од оперативни 
активности               112,635  176,032 

    

Платена камата                    (183) (58) 

Платен данок од добивка                 (5,208) (11,445) 

              107,244  164,529 

Инвестициони активности    

(Набавка) на недвижности, постројки и опрема и 
нематеријални средства               (40,197) (86,377) 

Приливи од продажба на недвижности, постројки и 
опрема                       21  1,474 

Приливи од дивиденди                     242  64 

Приливи од камати                12,875  627 

               (27,059) (84,212) 

Финансиски активности    

Дадени позајмици                (15,824) - 

(Исплата) на дивиденда                (50,118) (49,879) 

               (65,942) (49,879) 

    

Нето промени кај  паричните средства  и 
еквиваленти                14,243  30,438 

Парични средства и  еквиваленти  на почетокот на 
годината              116,838  86,400 

Парични средства и еквиваленти на крајот на 
годината 11             131,081  116,838 

 

 

 

 


