МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ
Финансиски извештаи
на 31 декември 2007
и Извештај на независните ревизори

МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ

СОДРЖИНА

Страна
Извештај на независните ревизори

1-2

Биланс на успех

3

Биланс на состојба

4

Извештај за промените во акционерската главнина

5

Извештај за паричните текови

6

Белешки кон финансиските извештаи

7 - 27

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ
ДО ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И АКЦИОНЕРИТЕ НА
МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ
Извршивме ревизија на приложените финансиските извештаи (стр. 3 до 27) на Македонска берза на
хартии од вредност АД, Скопје (во понатамошниот текст “Берзата”), кои се состојат од билансот на
состојба на ден 31 декември 2007 година и билансот на успех, извештајот за промени во
акционерската главнина и извештајот за парични текови за годината која што тогаш завршува и
преглед на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.
Одговорност на раководството за финансиските извештаи
Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските
извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување. 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 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 спроведувања 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 за ризикот од евентуално погрешните прикажувања во
финансиските извештаи настанати како резултат на измама или грешки. Во вршењето на
проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи,
ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното
презентирање на финансиските извештаи на Берзата со цел дизајнирање на ревизорски постапки
кои што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективноста на
интерната контрола на Берзата. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на
применетите 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)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ
ДО ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И АКЦИОНЕРИТЕ НА
МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ (продолжение)
Мислење
Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите
материјални аспекти, финансиската состојба на Македонска берза на хартии од вредност АД,
Скопје на ден 31 декември 2007 година, како и резултатите од работењето, промените во
акционерската главнина и паричните текови за годината која што тогаш завршува во согласност со
Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Дилоит ДООЕЛ

Лидија Нануш
Директор

Биљана Настеска
Овластен ревизор

Скопје
7 февруари 2008 година

2

МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ

БИЛАНС НА УСПЕХ
Година што завршува на 31 декември 2007
(во илјади денари)
2007

2006

5

336,478

164,826

6
7

(47,452)
(21,600)
(1,786)
(2,604)
(2,017)

(31,812)
(20,453)
(2,236)
(2,737)
(1,519)

16a
8

(208)
(10,561)
250,250

(540)
(8,720)
96,809

9

11,391

6,173

261,641

102,982

(32,389)

(16,134)

229,252

86,848

127,805

62,212

Белешка

Приходи
Трошоци од деловното работење
Трошоци за надоместоци и провизии
Персонални трошоци
Закупнина
Трошоци за маркетинг и репрезентација
Трошоци за амортизација
Трошоци за сомнителни и спорни
побарувања, нето
Други трошоци
Добивка од оперативно работење
Нето финансиски приходи
Добивка пред оданочување
Данок на добивка

10

Нето добивка
Заработувачка по акција (во денари)

11

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На 31 декември 2007
(во илјади денари)
2007

2006

12
12

88,197
1,362
89,559

2,592
570
3,162

13
14

2,044
223,335

1,159
88,001

15
16
17

65,625
11,853
357
303,214

62,559
13,896
559
166,174

392,773

169,336

103,498
28,449
229,252
361,199

51,652
10,407
86,848
148,907

4,005
27,569
31,574

3,265
17,164
20,429

392,773

169,336

Белешка
Нетековни средства
Недвижности и опрема
Нематеријални средства

Тековни средства
Пари и парични еквиваленти
Пласмани во банки
Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат
до доспевање
Побарувања од купувачи
Други побарувања

Вкупно средства

Акционерска главнина
Уплатен капитал
Задолжителни резерви
Акумулирана добивка
Вкупно акционерска главнина
Тековни обврски
Обврски кон добавувачи
Останати тековни обврски
Вкупно тековни обврски
Вкупно акционерска главнина и обврски

18

19
20

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи се прифатени и одобрени од страна на раководството на Берзата на 1
февруари 2008 година и ќе бидат предложени за прифаќање од страна на Одборот на директори.

Одобрено од,

Иван Штериев
Главен извршен директор

Елена Јакимовска Петровска
Извршен директор
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
Година што завршува на 31 декември 2007
(во илјади денари)

Состојба на 1 јануари 2006
Распределба на добивката
од 2005година
Дивиденди
Усогласување со регистрација во
трговски регистар
Добивка од тековната година

Уплатен
капитал

Задолжител.
резерви

Акумул.
добивка

Вкупно

38,240

8,642

22,157

69,039

13,414
-

1,763
-

(15,177)
(6,980)

(6,980)

2
-

86,848

86,848

(2)
-

Состојба на 31 декември 2006
Распределба на добивката од
2006 година
Дивиденди
Останато
Добивка од тековната година

51,652

10,407

86,848

148,907

51,846
-

18,042
-

(69,888)
(13,960)
(3,000)
229,252

(13,960)
(3,000)
229,252

Состојба на 31 декември 2007

103,498

28,449

229,252

361,199

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТEКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2007
(во илјади денари)

Парични текови од оперативни активности
Добивка пред оданочување
Усогласувања за:
Амортизација
Сметководствена вредност на отпишани основни средства
Загуби поради оштетување и ненаплативост
Приходи по основ на камати
Трошоци на Одборот на директори и Извршните директори

2007

2006

261,641

102,982

2,017
208
(11,356)
6,084
258,594

1,519
29
540
(6,054)
6,643
105,659

Намалување/(зголемување на побарувања од купувачи и други
побарувања
(Намалување)/зголемување на обврски кон добавувачи и други
обврски
Платен данок на добивка
Други исплати
Нето пари обезбедени од оперативни активности

(15,850)
(11,478)
(3,000)
230,912

(6,515)
(4,785)
89,456

Парични текови од инвестициони активности
Наплатени камати
Набавка на недвижности и опрема
Нето пари обезбедени од инвестициони активности

10,747
(88,414)
(77,667)

6,054
(1,296)
4,758

Парични текови од финансиски активности
Платени дивиденди
Нето пари користени за финансиски активности

(13,960)
(13,960)

(6,980)
(6,980)

Нето зголемување на пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината

139,285
151,719

87,234
64,485

Пари и парични еквиваленти на крајот на годината

291,004

151,719

2,044
223,335

1,159
88,001

65,625

62,559

291,004

151,719

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат:
Пари и сметки во домашни банки (Белешка 13)
Пласмани во банки (Белешка 14)
Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање
(Белешка 15)

2,646

(4,903)

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.
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МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНИСКСИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2007
1.

ОСНОВАЊЕ И АКТИВНОСТИ
Македонска брза на хартии oд врeднoст АД, Скoпјe (во понатамошниот текст “Берзата”) e
рeгистрирана вo Макeдoнија вo 1995 гoдина какo акциoнeрскo друштвo. Берзата ги извршува
свoитe активнoсти вo сoгласнoст сo одредбите oд Закoнoт за хартии oд врeднoст и Закoнoт за
тргoвски друштва, сo дoзвoла бр. 00-49/1 oд 25 август 1995 гoдина издадeна oд Кoмисијата за
хартии oд врeднoст на Рeпублика Макeдoнија какo бeрза на хартии oд врeднoст.
Oснoвнитe активнoсти на Берзата сe слeднитe:
- oрганизирањe и тргување сo хартии oд врeднoст;
- oрганизирањe и oдржувањe на инфoрмациoнитe систeми на тргувањe сo хартии oд
врeднoст на Бeрзата;
- кoтирањe на хартиитe oд врeднoст сo кoи сe тргува на Бeрзата;
- овозможување, утврдувањe и пoрамнувањe на рeализирани трансакции сo хартии oд
врeднoст;
- oбјавувањe инфoрмации за рабoтeњeтo на Бeрзата.
Oвластeни учeсници на Бeрзата кoи мoжe да тргуваат сo хартии oд врeднoст сe брoкeрскитe
куќи и банки. Сeкoја члeнка мoра да има лицeнца за тргувањe сo хартии oд врeднoст издадeна
oд Кoмисијата за хартии oд врeднoст. На 31 декември 2007 година вкупниот број на
овластени членки на Берзата изнесува 22, од кои 16 се брoкeрски куќи и 6 банки.
Кoмисијата за хартии oд врeднoст врши надзoр и кoнтрoла на рабoтата на Берзата и нејзините
членки вклучени во дејности поврзани со хартии oд врeднoст.
Запoчнувајќи oд 15 ноември 2005 гoдина, вo сoгласнoст сo Закoн за хартии oд врeднoст
(Службeн Вeсник на Рeпублика Макeдoнија бр. 95/2005 и 25/2007), акциoнeри на Берзата
мoжe да бидат ситe дoмашни и странски правни и физички лица. Учeствoтo на сeкoј
акциoнeр вo акциoнeрскиoт капитал на Берзата нe трeба да надминува 10% oд вкупниoт брoј
акции. Минималниoт пoтрeбeн капитал изнeсува 500,000 евра. Берзата е во согласност сo
Закoнoт за хартии oд врeднoст вo врска со барањата за акционерскиот капитал.

2.

ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И СПОРЕДБЕНИ
ПОДАТОЦИ

2. 1

Основи за подготовка и презентирање на финансиските извештаи
Овие финансиски извештаи се подготвени во сите материјални аспекти во согласност со
стандардите и толкувањата одобрени од страна на Комитетот на меѓународни
сметководствени стандарди, кои што се сега усвоени како Меѓународни стандарди за
финансиско известување (МСФИ). Овие стандарди и толкувања беа претходно познати како
Меѓународни сметководствени стандарди (МСС).
Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од раководството на
Берзата користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на
презентираните вредности на средствата и обврските како и обелоденување на
потенцијалните побарувања и обврски на датумот на подготовка на финансиските извештаи
како и на приходите и расходите во текот на периодот на известување. Овие проценки и
претпоставки се базирани на информациите расположиви на датумот на подготовка на
финансиските извештаи и идните фактички резултати би можеле да се разликуваат од овие
проценки.
Тековните и споредбените податоци се изразени во илјади денари, освен доколку е поинаку
наведено.
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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНИСКСИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2007
2.

ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И СПОРЕДБЕНИ
ПОДАТОЦИ (продолжение)

2. 2

Стандарди и толкувања во примена во тековниот период
Во тековната година, Берзата го усвои МСФИ 7 Финансиски инструменти: Обелоденување.
Овој стандард се применува за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по
1 јануари 2007 година со соодветна примена на измената и кај МСС 1 Презентација на
финансиските извештаи.
Резултат од усвојувањето на МСФИ 7 и МСС 1 е проширување на обелоденувањата кои ги
содржат овие финансиски извештаи во поглед на финансиските инструменти и управувањето
со капиталот на Берзата.
Во тековниот период, од страна на Комисијата за толкувања за меѓународно финансиско
известување беа издадени четири нови толкувања: КТМФИ 7 Примена на пристапот на
корекција согласно МСС 29 Финансиско известување во хиперинфлаторни економии;
КТМФИ 8 Делокруг на МСФИ 2; КТМФИ 9 Преоценување на вградените деривативи; и
КТМФИ 10 Периодично финансиско известување и Оштетување. Примената на овие
толкувања не предизвика промена во сметководствената политика на Берзата.

2. 3

Стандарди и толкувања кои сеуште не се во примена
На денот на одобрување на овие финансиски извештаи издадени се следните Стандарди и
толкувања кои сеуште не се во примена:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

МСС 1 (Ревидиран) Презентација на финансиските извештаи (применлив за
сметководствените периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари
2009 година);
МСС 23 (Ревидиран) Трошоци за позајмување (применлив за сметководствените
периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година);
МСФИ 8 Сегменти на работење (применлив за сметководствените периоди на
известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година);
МСФИ 3 (Ревидиран) Деловни комбинации и МСС 27 (Изменет) Консолидирани и
единечни финансиски извештаи (применлив за сметководствените периоди кои
започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
КТМФИ 13 Програми за лојалност на потрошувачите (применлив за
сметководствените периоди кои започнуваат на или по 1 јули 2008 година);
КТМФИ 11 МСФИ 2: Трансакции со сопствени акции и акции на групацијата
(применлив од 1 март 2007 година);
Измени и дополнувања на МСФИ 2 Плаќања врз основа на поседување акции –
Утврдување на условите и откажувањата (применлив за сметководствените
периоди кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година);
Измени и дополнувања на МСС 32 Финансиски инструменти: Презентација и МСС
1 Презентација на финансиски извештаи - Откупливи финансиски инструменти и
обврски кои произлегуваат при ликвидација (применлив за сметководствените
периоди кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година);
КТМФИ 12 Услуги за договори за концесии (применлив од 1 јануари 2008 година);
КТМФИ 14 МСС 19 – Ограничувања на средствата за бенефиции на вработените,
барањата за минимално инвестирање и нивната взаемна поврзаност (применлив
од 1 јануари 2008 година).
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2.

2.3

ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И СПОРЕДБЕНИ
ПОДАТОЦИ (продолжение)
Стандарди и толкувања кои сеуште не се во примена (продолжение)
Директорите сметаат дека сите горенаведени стандарди и толкувања ќе бидат применети во
финансиските извештаи на Берзата за периодите кои започнуваат на 1 јануари 2008 година
(за толкувањата) и на 1 јануари 2009 година (за стандардите), со исклучок на МСФИ 3
(ревидиран) и МСС 27 (изменет) за кои раководството очекува да бидат применливи за
периодите кои започнуваат на 1 јули 2009 година. Раководството смета дека примената на
сите горенаведени стандарди и толкувања нема да има материјално влијание врз
финансиските извештаи на Берзата во периодот на нивната почетна примена.

3.

ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3. 1

Признавање на приходи и расходи
Приходите и расходите, како и другите оперативни приходи и расходи се признаваат на
пресметковна основа. Приходите од надоместоци и провизии, во најголемиот дел се состојат
од приходи од тргување, котирање, прием во членство, такса за комуникација и такса за
користење на БЕСТ системот и надоместокот за Берза-Нет, а се признаваат кога се
заработени.
Износите на членарините и надоместоците за учество во електронскиот систем на тргување
се регулирани со Тарифникот за висината на надоместоците на Македонска берза, кој е
одобрен од Комисијата за хартии од вредност. Врз основа на донесените одлуки сите членки
се ослободени од плаќање на таксата за комуникација од страна на Одборот на директори на
Берзата.
Македонска берза АД Скопје е обврзана да и исплати на Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија 20% од приходите, што ги остварува Берзата по основ на
трансакциона провизија.

3. 2

Износи искажани во странска валута
Трансакциите извршени во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна
Банка на Република Македонија на датумот на извршување на трансакцијата.
Средствата и обврските искажани во странска валута се преведуваат во денари на датумот на
билансот на состојба со употреба на официјалниот курс на Народна банка на Република
Македонија на тој датум.
Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски
валути се вклучуваат во извештајот за работењето во периодот во кој настануваат.

3. 3

Недвижности, опрема и нематеријални средства
Недвижностите, опремата и нематеријалните средства се евидентираат по набавната вредност
намалена за акумулираната амортизација, како и акумулираната загуба поради оштетување,
доколку постои. Почетното признавање на опремата и нематеријалните средства ги вклучува
фактурната вредност, увозните царински трошоци, други давачки при набавката кои се без
право на враќање и сите други трошоци кои се прават со цел основното средство да се стави
во работна состојба.
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ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.3

Недвижности, опрема и нематеријални средства (продолжение)
Амортизацијата се базира на набавната вредност од крајот на минатата година и набавната
вредност на новонабавените средства во текот на годината, и се пресметува според
пропорционалниот метод користејќи ги пропишаните годишни минимални стапки, со цел да
се алоцира трошокот на основното средство во текот на проценетиот век на употреба како
што следи:

Градежни објекти
Компјутери
Опрема
Нематеријални средства

2007

2006

2.5%
25%
20%
20% - 25%

25%
20%
20% - 25%

Кога амортизираните средства се ставаат вон употреба, или на било кој начин се отуѓуваат,
соодветната ревалоризирана набавна вредност и исправката на вредноста се елиминираат од
соодветните сметки. Капиталните добивки или загуби реализирани со отуѓувањата се
признаваат како оперативни приходи односно оперативни трошоци.
3. 4

Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања
Соодветна исправка на вредноста за сомнителни и спорни побарувања се прави како што е
предвидено со сметководствените политики на Берзата, усвоени на седницата на Одборот на
директори одржана на 26 декември 2005 година, за да го одрази намалувањето на вредноста
на побарувањата поради објективни докази дека финансиските средства можеби се со
намалена вредност.
Раководството прави процена на секој биланс на состојба за старосната структура на
побарувањата со цел да ги идентификува оние побарувања каде постојат потешкотии во
наплатата. Сите побарувања кои се постари од една година се отпишуваат 100%. Доколку
извршните членови имаат сомневање во наплатата на побарувањата до една година се
доставува предлог до Одборот на директори за нивно отпишување.

3. 5

Пари и парични еквиваленти
Парите и паричните еквиваленти за потребите на подготовка на Извештајот за парични
текови, вклучуваат пари и сметки во домашни банки, пласмани во банки со доспеаност до
три месеци и државни записи со доспеаност до три месеци.

3. 6

Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање се финансиски средства кои носат фиксен
приход и за кои Берзата има намера и способност да ги чува до доспевање. Портфолиото на
овие вложувања се состои од државни краткорочни записи издадени од страна на Владата на
Република Македонија. Вредноста на овие записи се мери според амортизираната набавна
вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.
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ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3. 7

Оданочување
Данокот на добивка се пресметува во согласност со законските одредби на Република
Македонија врз основа на добивката или прикажаната загуба во Билансот на успех составен
во согласност со Македонската фискална регулатива. Пресметката на месечната аконтација
на данокот на добивка се плаќа однапред како што е определено од даночните органи.
Крајниот данок на добивка од 12% се плаќа врз основа на прикажаната годишна добивка во
Билансот на успех подготвен според законската регулатива.
Одложениот данок на добивка е евидентиран со примена на методот на обврска за времените
разлики кои произлегуваат од даночната основа на средствата и обврските и нивната
сметководствена вредност за целите на финансиското известување. Во моментов, одобрените
даночни стапки се користат за одредување на одложениот данок на добивка.
Одложена даночна обврска се признава за сите времени разлики освен ако не произлегуваат
од почетното признавање на средството или обврската кои во моментот на нивното
настанување немале никакво влијание на финансиската добивка, ниту пак на добивката
(загубата) која е предмет на оданочување.
Одложено даночно средство се признава за сите времени разлики кои претставуваат одбитна
ставка и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка, која ќе биде
предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат времените разлики како
одбитна ставка, освен доколку одложените даночни средства произлегуваат од иницијалното
евидентирање на средствата или обврските настанати во трансакции кои во моментот на
нивното настанување немале никакво влијание на финансиската добивка, ниту пак на
добивката (загубата) која е предмет на оданочување.

4.

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

4. 1

Управување со ризикот на капиталот
Берзата управува со капиталот како би се осигурило дека Берзата ќе биде во можност да
продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира
повратот на акционерите.
Структурата на капиталот на Берзата се состои од акционерски капитал, задолжителни
резерви и акумулирана добивка.
4.1.1 Показател на задолженост
Раководството ја следи структурата на изворите на финансисирање на Берзата на
годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на
капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.
Показателот на задолженост на 31 декември 2007 и 2006 година е како што следи:
Во илјади денари
31 декември
2007
2006
Позајмици
Акционерска главнина (Белешка 18)

-

-

361,199
0.00

148,907
0.00
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4.1

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)
Управување со ризикот на капиталот (продолжение)
4.1.2 Минимален износ на основната главнина на Берзата
Според Член 75 од Законот за хартии од вредност Берзата во секое време мора да
одржува основна главнина во износ од најмалку 500,000 евра, при што износот на
основната главнина е еднаков на збирот на номиналниот износ на сите влогови на
акционерите, односно на номиналниот износ на сите акции издадени од Берзата. На 31
декември 2007 година основната главнина на Берзата изнесува 1,695,029 евра.

4.2

Категории на финансиски инструменти
Во илјади денари
31 декември
2007
2006
Финансиски средства
Пласмани во банки и финансиски средства кои се чуваат до
доспевање
Пари и парични еквиваленти и побарувања

288,960

150,560

14,254

15,614

303,214

166,174

31,574

20,429

31,574

20,429

Финансиски обврски
Финансиски обврски

4.3

Цели на управување со финансиските ризици
Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик),
кредитен ризик и ликвидоносен ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и
се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Берзата на овие ризици.
Берзата не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие
ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Македонија

4.4

Пазарен ризик
Во спроведувањето на своето работење Берзата е изложена првенствено на финансиските
ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки.
Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше
промена во изложеноста на Берзата на пазарните ризици или начинот на кој Берзата управува
или го мери ризикот.

12

МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНИСКСИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2007
4.

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.5

Управување со девизниот ризик
Берзата е изложена на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства кои се
деноминирани во странска валута. Берзата не употребува посебни финансиски инструменти
за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во
Република Македонија. Според проценките на раководството на Берзата, пазарниот ризик
поврзан со можните флуктуации на странските валути нема значајно влијание во
финансиското работење на Берзата, од причина што трансакциите изразени во странска
валута се незначајни во вкупното работење на Берзата.
Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Берзата деноминирани во
странски валути на датумот на известување е како што следи:

СРЕДСТВА
31 декември
31 декември
2007
2006
ЕУР

Во илјади денари
ОБВРСКИ
31 декември
31 декември
2007
2006

196

79

-

-

196

79

-

-

4.5.1 Анализа на сензитивноста на странски валути
Берзата е единствено изложена на еврото. Следната табела детално ја прикажува
осетливоста на 10% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото.
Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки
деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на
нивната вредност при промена на курсот на еврото за 10%. Негативен износ подолу
означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај
доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 10%. За намалување
на вредноста на денарот во однос на еврото за 10%, ефектот врз добивката или
останатиот капитал би бил еднаков, но со обратен предзнак, а износите прикажани
подолу би биле позитивни.
Во илјади денари
31 декември
2007
2006
Добивка
Капитал
4.6

(20)
-

(8)
-

Управување со каматниот ризик
Берзата е изложена на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во
банки со променливи каматни стапки. Берзата управува со овој ризик преку одржување на
соодветен однос помеѓу финансиските средства со фиксна и со променлива каматна стапка.
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4.6

Управување со каматниот ризик (продолжение)
Сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски на крајот на
годината е како што следи:
Во илјади денари
31 декември
2007
2006
Финансиски средства
Некаматоносни:
- Пари и парични еквиваленти
- Побарувања од купувачи
- Други побарувања

Со фиксна каматна стапка:
- Државни записи

Со променлива каматна стапка:
- Пари и парични еквиваленти
- Пласмани во банки

212
11,853
357
12,422

81
13,896
559
14,536

65,625
65,625

62,559
62,559

1,832
223,335
225,167

1,078
88,001
89,079

303,214

166,174

4,005
27,569

3,265
17,164

Финансиски обврски
Некаматоносни:
- Обврски кон добавувачи
- Останати тековни обврски

31,574

20,429

4.6.1 Анализа на сензитивноста на каматни стапки
Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Берзата на
промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на билансот на
состојба. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е
изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во
текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на
промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на
каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на
Раководството за можните промени на каматните стапки.
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4.

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.6

Управување со каматниот ризик (продолжение)
4.6.1 Анализа на сензитивноста на каматни стапки (продолжение)
Доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2 процентни поени, а сите
други варијабли непроменети, добивката на Берзата за годината што завршува на 31
декември 2007 би била повисока, односно пониска, за 4,467 илјади денари (2006: 1,760
илјади денари). Осетливоста на Берзата на ризикот од промена на каматните стапки е
зголемена за годината која завршува на 31 декември 2007 година како резултат на
зголемувањето на пласманите во банки, кои носат варијабилна каматна стапка.

4.7

Управување со кредитниот ризик
Кредитниот ризик се однесува на ризикот кога другата страна нема да ги исполни своите
договорни обврски, што ќе резултира со финансиски губитоци за Берзата. Берзата нема
значајна концентрација на кредитниот ризик. Побарувањата од купувачите се состојат од
голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на
разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на
клиентите. Побарувањата на Берзата не се обезбедени со било какви меници, гаранции или
друг вид на колатерал.
Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2007 година е како што следи:
Бруто
изложеност
Недоспеани побарувања
Доспеани но не исправени побарувања
Доспеани и исправени побарувања

Во илјади денари
Исправка
Нето
на вредност
изложеност

11,613
240
3,793

(3,793)

11,613
240
-

15,646

(3,793)

11,853

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2006 година е како што следи:
Бруто
изложеност
Недоспеани побарувања
Доспеани но не исправени побарувања
Доспеани и исправени побарувања

Во илјади денари
Исправка
Нето
на вредност
изложеност

13,475
421
3,685

(3,685)

13,475
421
-

17,581

(3,685)

13,896

4.7.1 Недоспеани побарувања
Недоспеаните побарувања во износ од 11,613 илјади денари (2006: 13,475 илјади
денари) во целост се однесуваат на побарувања по основ на провизии за тргување на
берза кои потекнуваат од 31 декември 2007 и 2006 година. Овие побарувања
достасуваат за наплата 7 дена по датумот на фактурирањето.
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4.

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.7

Управување со кредитниот ризик (продолжение)
4.7.2 Доспеани но неисправени побарувања
Старосната структура на доспеаните, но неисправените побарувања за годините што
завршуваат на 31 декември 2007 и 2006 е како што следи:
Во илјади денари
31 декември
2007
2006
до 30 дена
од 31 до 90 дена
од 91 до 180 дена
од 181 до 365 дена
Над 365 дена

4.8

40
200
-

40
381
-

240

421

Управување со ликвидоносниот ризик
4.8.1 Табели за ликвидоносен и каматоносен ризик
Следните табели се изготвени врз основа на недисконтирана договорна доспеаност на
финансиските средства, вклучувајќи ја и каматата која ќе биде заработена на овие
средства.
Доспеаност на финансиските средства

Просечна До 1 месец
пондерир
ана
ефективн
вна
каматна
стапка
Некаматоносни
Со променлива
каматна стапка
Со фиксна каматна
стапка

Од 1-3
месеци

Од 3
месеци од
1 година

Од 1-5
години

Во илјади денари
31 декември 2007
Над 5
Вкупно
години

0%

12,422

-

-

-

-

12,422

5.41%

79,532

147,537

-

-

-

227,069

5.16%

-

66,000

-

-

-

66,000

91,954

213,537

-

-

-

305,491
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4.

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.8

Управување со ликвидоносниот ризик (продолжение)
4.8.1 Табели за ликвидоносен и каматоносен ризик (продолжение)
Доспеаност на финансиските средства (продолжение)

Просечна До 1 месец
пондерир
ана
ефективн
вна
каматна
стапка
Некаматоносни
Со променлива
каматна стапка
Со фиксна каматна
стапка

Од 1-3
месеци

Од 3
месеци од
1 година

Од 1-5
години

Во илјади денари
31 декември 2006
Над 5
Вкупно
години

0%

15,614

-

-

-

-

15,614

5.91%

28,425

61,616

-

-

-

90,041

6.29%

20,000

43,000

-

-

-

63,000

64,039

104,616

-

-

-

168,655

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на
недериватните финансиски обврски. Табелите се изготвени врз основа на
недисконтираните готовински текови на финансиските обврски .
Доспеаност на финансиските обврски

Просечна До 1 месец
пондерир
ана
ефективн
вна
каматна
стапка
Некаматоносни

Некаматоносни

0%

Од 1-3
месеци

Од 3
месеци од
1 година

Од 1-5
години

11,058

20,516

-

-

11,058

20,516

-

-

Од 1-5
години

Во илјади денари
31 декември 2007
Над 5
Вкупно
години

-

31,574
31,574

Во илјади денари
31 декември 2006
Над 5
Вкупно
години

Просечна
пондериран
а
ефективнвн
а каматна
стапка

До 1
месец

Од 1-3
Од 3
месеци месеци од
1 година

0%

8,652

11,777

-

-

-

20,429

8,652

11,777

-

-

-

20,429

17

МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНИСКСИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2007
4.

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.9

Објективна вредност на финансиските инструменти
Објективната вредност на финансиските средства и финансиските инструменти е одредена на
следниот начин:
• објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со
стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз
основа на котираните пазарни цени;
• објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок
на деривативните инструменти) се одредува во согласност со општо прифатените
модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со
користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од
дилерите за слични инструменти.
4.9.1 Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност
Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и
финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2007 и
2006 година:

31 декември 2007
Сметковод.
Објективна
вредност
вредност

Во илјади денари
31 декември 2006
Сметковод.
Објективна
вредност
вредност

Финансиски средства
- Пари и парични
еквиваленти
- Пласмани во банки
- Вложувања во хартии од
вредност кои се чуваат
до доспевање
- Побарувања од купувачи
- Други побарувања

2,044
223,335

2,044
223,335

1,159
88,001

1,159
88,001

65,625
11,853
357

65,627
11,853
357

62,559
13,896
559

62,573
13,896
559

303,214

303,216

166,174

166,188

4,005
27,569

4,005
27,569

3,265
17,164

3,265
17,164

20,429

20,429

Финансиски обврски
Обврски кон добавувачи
Останати тековни обврски

31,574

31,574
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4.

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

4.9

Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)
4.9.2 Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на
финансиските средства и финансиските обврски
Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност
за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на
тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата
поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Берзата ја
користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата
техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со
слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на центите од
тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата не
постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на
нивната објективна вредност.

5.

ПРИХОДИ
Во илјади денари
Година што завршува на
31 декември
2007
2006
Провизија и надоместоци
Приходи од донации
Други приходи

330,889
215
5,374

163,751
1,075

336,478

164,826

Приходите од надоместоци и провизии во износ од 330,889 илјади денари (2006: 163,751
илјади денари) главно се состојат од приходи од тргување на берзата во износ од 323,978
илјади денари (2006: 158,252 илјади денари), приходи од прием во членство, котирање и
надомести за пристап во електронскиот систем за тргување на Берзата.
Надоместоците и провизиите се пресметани по стандардни стапки применети на вредноста на
секоја склучена продажба или набавка, во зависност од обемот и видот на трансакцијата.

6.

ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ И ПРОВИЗИИ
Во илјади денари
Година што завршува на
31 декември
2007
2006
Провизија на Комисијата за хартии од вредност
Други надоместоци

47,219
233

31,650
162

47,452

31,812
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6.

ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ И ПРОВИЗИИ (продолжение)
Берзата е законски обврзана да и префрли на Комисијата за хартии од вредност 20% од
приходите по основ на провизии заработени од секоја трансакција (“Службен весник” на
Република Македонија бр. 23/2001, 76/2006 и 127/2007). Со Одлука на Уставен суд на
Република Македонија У. Бр. 66/2006-0-1 од 4 јули 2007 година, се укина надоместокот кој
Комисијата за хартии од вредност го пресметуваше како процент од секоја трансакција. Со
новата Одлука за утврдување на содржината и висината на надоместоци (“Службен весник”
на Република Македонија бр. 125/2007) од 3 октомври 2007, Комисијата за хартии од
вредност повторно почна да пресметува надомест од 20% за реализираните берзански
трансакции.

7.

ПЕРСОНАЛНИ ТРОШОЦИ
Во илјади денари
Година што завршува на
31 декември
2006
2007
Бруто плати
Други трошоци за вработените
Трошоци на Одборот на директори и Извршните директори
Трошоци за службени патувања

8.

12,117
2,185
6,084
1,214

11,209
1,620
6,643
981

21,600

20,453

ДРУГИ ТРОШОЦИ
Во илјади денари
Година што завршува на
31 декември
2007
2006
Материјали
Трошоци за телефон и пошта
Трошоци за одржување и други услуги
Интелектуални услуги
Премии за осигурување
Членарини
Судски такси
Трошоци за годишна конференција
Трошоци за истражување и развој
Останато

1,604
2,695
2,377
594
438
358
87
1,111
129
1,168

1,361
2,386
1,890
1,049
405
342
20
698
569

10,561

8,720
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9.

НЕТО ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ
Во илјади денари
Година што завршува на
31 декември
2007
2006
Приходи по основ на камати
Позитивни курсни разлики
Негативни курсни разлики
Трошоци по основ на камати

10.

11,356
38
(3)
-

6,054
126
(6)
(1)

11,391

6,173

ДАНОК НА ДОБИВКА
Данокот на добивка се пресметува според македонската даночна регулатива со примена на
12% даночна стапка на оданочивата добивка (2006: 15%).
Данокот за годината може да се усогласи со добивката според билансот на успех како што
следи:
Во илјади денари
Година што завршува на
31 декември
2007
2006
Добивка пред оданочување
Тековен даночен трошок според законска стапка
за данок на добивка од 12% (2006: 15%)
Даночен ефект на добивката и трошоците кои се неодбитни
во одредувањето на даночната добивка
Данок на добивка за годината

261,641

102,982

31,397

15,447

992

687

32,389

16,134
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11.

ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА
Заработувачката по акција е пресметана кога нето добивката за годината, која е на
располагање на обичните акционери, се подели со пондерираниот просечен број на обичните
акции кои биле издадени во текот на годината.
Пресметката на пондерираниот просечен број на обични акции во текот на 31 декември 2007
и 2006 година е како што следи.
Број на
издадени
акции

од 1 јануари 2006 до 31 декември 2006

1,396

Денови од
дата на
издавање во
однос на
вкупни
денови
365/365

Вкупно на 31 декември 2006

Просечен
пондериран
број на
обични
акции

1,396
1,396

од 1 јануари 2007 до 18 септември 2007

1,396

261/365

998

од 19 септември 2007 до 31 декември 2007

2,792

104/365

796

Вкупно на 31 декември 2007

1,794

Заработувачката по акција е пресметана како што следува (нето добивка во илјади денари,
основна заработувачка по акција во денари).
Година што завршува на
31 декември
2007
2006
Нето добивка за имателите на обични акции

229,252

86,848

Просечен пондериран број на обични акции

1,794

1,396

127,805

62,212

Основна заработувачка по акција (во денари)
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12.

НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
Градежни
објекти

Опрема

Инвестиции
во тек

Во илјади денари
Вкупно
Нематери.
средства

Набавна вредност
Состојба на 1 јануари 2007
Набавки
Отпис

76,611
-

12,698
10,716
(1,554)

25
-

12,698
87,352
(1,554)

6,719
1,062
(2,949)

Состојба на 31 декември 2007

76,611

21,860

25

98,496

4,832

Акумулирана амортизација
Состојба на 1 јануари 2006
Трошок за годината
Отпис

298
-

10,106
1,449
(1,554)

-

10,106
1,747
(1,554)

6,149
270
(2,949)

Состојба на 31 декември 2007

298

10,001

-

10,299

3,470

76,313

11,859

25

88,197

1,362

-

2,592

-

2,592

570

Нето сметководствена
вредност на
- 31 декември 2007
- 31 декември 2006

Градежните објекти набавени во текот на 2007 година се однесуваат на новите деловни
простории на Берзата. Градежниот објект е исплатен во целост во текот на 2007 година, со
употреба на сопствени извори на средства. Берзата поседува имотна документација за
сопственост врз овој објект.
Правото за употреба на лиценцата за софтвер за цели на тргување на Берзата, добиена како
грант од Република Словенија важи се додека Берзата не побара превземање на изворниот
код на софтверот согласно Договорот склучен со Љубљанска Берза, Република Словенија. До
датумот на издавање на овие финансиски извештаи не е извршено превземање на изворниот
код на софтверот од страна на Берзата.
На 31 декември 2007 година Берзата има целосно амортизирана опрема и нематеријални
средства со набавна вредност од 10,902 илјади денари (2006: 13,992 илјади денари) од кои
7,613 илјади денари (2006: 8,966 илјади денари) се однесува на опрема и 3,289 илјади денари
(2006: 5,026 илјади денари) се однесува на нематеријални средства.
На 31 декември 2007, Берзата нема недвижности и опрема дадени под хипотека.
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13.

ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛНЕТИ
Во илјади денари
31 декември
2007
2006
Сметки во банки:
- во денари
- во странска валута
Пари во благајна во денари

14.

1,832
196
16

1,078
79
2

2,044

1,159

ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ
Пласманите кај банки на 31 декември 2007 година во износ од 223,335 илјади денари (2006:
88,001 илјади денари) претставуваат депозити кои се чуваат кај домашни банки со доспевање
помеѓу 1 и 3 месеци и променлива каматна стапка од 4.5 до 6.5 проценти годишно.

15.

ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ
На 31 декември 2007 година, хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање изнесуваат
65,625 илјади денари (2006: 62,559 илјади денари) и се состојат од државни записи
емитирани од страна на Владата на Република Македонија, купени преку локални банки.
Горенаведените хартии од вредност доспеваат во февруари 2008 година и носат фиксна
каматна стапка од 5.1 до 5.25 проценти годишно.

16.

ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ
Во илјади денари
31 декември
2006
2007
Побарувања од купувачи

15,646

17,581

Намалено за исправка на вредноста за сомнителни и спорни
побарувања

(3,793)

(3,685)

11,853

13,896

Најголемиот дел од побарувањата од купувачи во износ од 11,613 илјади денари се однесува
на побарувањата по основ на провизии за тргување на берза кои потекнуваат од декември
2007 година.
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16.

ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ (продолжение)
а. Резервирање за сомнителни и спорни побарувања
Движењето на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања од купувачи е
прикажано подолу:
Во илјади денари
31 декември
2006
2007
Состојба на 1 јануари
Трошок за годината
Наплати во текот на годината
Отпис

3,685
1,064
(856)
(100)

3,145
1,598
(1,058)
-

Состојба за годината што завршува на 31 декември

3,793

3,685

Наплатите во текот на 2007 година во износ од 856 илјади денари, во целост се однесуваат на
готовински наплати на сомнителни и спорни побарувања, кои биле резервирани во
претходните години.

17.

ДРУГИ ПОБАРУВАЊА
Во илјади денари
31 декември
2007
2006
Претплатени трошоци
Дадени аванси

18.

317
40

550
9

357

559

АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА
а) Уплатен капитал
На 31 декември 2007 година уплатениот капитал на Берзата се состои од 103,498 илјади
денари (1,695,029 евра) поделени на 2,792 обични акции, со номинална вредност од 607.1
евра поединечно по акција во денарска противвредност, по курс одреден од Народна банка на
Република Македонија на денот на трансакцијата.
Собранието на акционери на 10 мај 2007 година донесе Одлука за зголемување на Основната
главнина на Берзата преку распоредување на 51,846 илјади денари од добивката остварена во
2006 година. Зголемувањето на Основната главнина е спроведено преку издавање на 1,396
обични акции од трета емисија на акции по пат на приватна понуда и одобрено од страна на
Комисијата за хартии од вредност со решение бр. 08-1560/2 од 21 мај 2007 година.
Соодветната промена на уплатениот капитал е регистрирана во Централниот Регистар на
Република Македонија на 18 септември 2007 година со решение бр. 30120070011804.
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18.

АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА (продолжение)
а) Уплатен капитал (продолжение)
На 31 декември 2007 година, акционери на Берзата се 9 банки, 9 брокерски куќи и 2 физички
лица. Учеството на секој акционер во акционерскиот капитал се движи во рамки од 0.21 до
9.96 проценти, како што е прикажано во табелата подолу:
Акционер

Фершпед брокер АД, Скопје
ТТК банка АД, Скопје
Бро-дил АД, Скопје
НЛБ Тутунска брокер АД, Скопје
Комерцијална банка АД, Скопје
Инвестброкер АД, Скопје
Поштел-брокер АД, Скопје
Стопанска банка АД, Скопје
Силекс банка АД, Скопје
Радобанк АД, Скопје во стечај
Мак брокер АД, Скопје
Инвестбанка АД, Скопје
Охридска банка АД, Охрид
Унибанка АД, Скопје
Извозна и кредитна банка АД, Скопје
Еуро брокер АД, Скопје
Илирика инвестментс АД, Скопје
Ѓорѓи Јованов
Битола брокер АД, Битола
Тихомир Мукаетов
Вкупно

% сопственост
2007
9.96%
9.96%
7.74%
6.09%
6.09%
6.02%
6.02%
6.02%
5.30%
5.30%
5.30%
5.30%
5.30%
5.30%
3.58%
2.15%
2.15%
1.21%
1.00%
0.21%
100.00%

Во текот на 2007 година врз основа на одлука донесена од Собранието на акционери, Берзата
распредели дивиденда во вкупен износ од 13,960 илјади денари.
б) Задолжителни резерви
Задолжителните резерви се формираат по пат на зафаќање од добивката и може да се
употребат за покривање на загубите. Во согласност со одредбите на член 485 од Законот за
трговски друштва (“Службен весник на Република Македонија” бр. 28/2004) друштвата се
обврзани да издвојуваат задолжителни резерви од остварената нето добивка како процент кој
не може да биде помал од 15% од нето добивката се додека резервите на Берзата не
достигнат или надминат износ кој е еднаков на една петтина од основната главнина на
Берзата.

19.

ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ
На 31 декември 2007 година најголем дел од обврските кон добавувачи во вкупен износ од
4,005 илјади денари (2006: 3,265 илјади денари) се однесуваат на обврски спрема Комисијата
за хартии од вредност во износ од 2,307 илјади денари (2006: 2,669 илјади денари).
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20.

ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ
Во илјади денари
31 декември
2007
2006
Данок на додадена вредност
Обврски по основ на данок на добивка
Обврски кон членовите на Одборот на директори и извршните
директори
Персонален данок
Обврски за придонеси од плати
Обврски спрема донатори на Студентска берза
Одложен приход од донација
Однапред наплатени приходи

21.

187
20,911

103
11,777

4,201
467
145
290
1,368

4,200
594
59
431

27,569

17,164

ДАНОЧЕН РИЗИК
Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Берзата подлежат на даночна
контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на
даночниот извештај за финансиската година, од кои би можеле да произлезат дополнителни
даночни обврски. Според проценките на раководството на Берзата не постојат било какви
дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни
обврски по овој основ.

22.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ
Официјалните девизни курсеви за значајните валути користени при искажувањето на
билансните позиции деноминирани во странска валута се како што следи:

ЕУР

31 декември
2007

Во денари
31 декември
2006

61.2016

61.1741
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