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Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи и треба да се
читаат во врска со истите.
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
На 31 декември 20 година
(во илјади денари)

СРЕДСТВА Нетековни средства Опрема
Вложувања во подружници Вкупно
нетековни средства

Белешка

2017

2016

Тековни средства
Побарувања од купувачи и други побарувања
Однапред пресметани приходи и
платени трошоци
Пари и парични еквиваленти
Вкупно тековни средства
ВКУПНО СРЕДСТВА
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ ГЛАВНИНА
Основна главнина Резерви
Акумулирана добивка
Вкупно главнина
Тековни обврски
Обврски кон добавувачи и други обврски
Вкупно тековни обврски ВКУПНО
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи и треба да се
читаат во врска со истите.
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
За годината што завршува на 31 декември 20
(во илјади денари)

Основна
главнина

Резерви

Акумулирана
добивка/
(загуба)

Вкупно

Состојба, 1 јануари 20
Добивка за 20 година

добивка

-

-

Останата сеопфатна добивка за годината, нето од данок на
-

-

-

-

-

Состојба, 31 декември 20
Состојба, 1 јануари 20
Добивка за 20 година

добивка

Останата сеопфатна добивка за годината, нето од данок на
-

Состојба, 31 декември 20

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи и треба да се
читаат во врска со истите.
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината што завршува на 31 декември 20
(во илјади денари)
Белешка
20

20

Парични текови од оперативни активности
Добивка пред оданочување
Усогласување за:
Амортизација
(Приходи) од курсни разлики - нето
Расходи за камати
Оперативна добивка пред промени на работниот капитал
Зголемување на побарувања од купувачи и останати
побарувања
Намалување на обврските кон добавувачите и останати
обврски
(Одливи)/приливи од оперативни активности
Реализирани курсни разлики и платена камата
Платен данок на добивка
Нето (одливи) приливи од оперативни активности
Парични текови од инвестициони активности
Одливи за набавка на основни средства
Нето (одливи) за инвестициони активности
Нето (намалување) /зголемувањена пари и парични
еквиваленти
Пари и парични еквиваленти на 1 јануари
Пари и парични еквиваленти на 31 декември
Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи и треба да се
читаат во врска со истите.
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ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Друштвото (“Друштвото”) е основано во Република Македонија, со регистрирано седиште
на.
Основната дејност на Друштвото е:
Бројот на вработени на 31 декември 20 година е.
Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 20 година се одобрени од
страна на Управителот на Друштвото на година.

ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи
Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски
извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и Меѓународните стандарди за
финансиско известување (МСФИ) кои се применуваат во Република Македонија (Правилник
за водење сметководство Сл. Весник на РМ бр.159/2009 со измените). Согласно Законот за
трговски друштва, промените и дополнувањата на новите МСФИ кои се издадени по
усвојувањето на гореспоменатиот Правилник, се ажурираат и објавуваат на годишна основа,
но истите не се објавени и официјално преведени во Република Македонија, ефективно од
оние како што се издадени на 1 јануари 2009 од Одборот за Меѓународни сметководствени
стандарди (ОМСС).
Друштвото ја подготвува својата завршна сметка во согласност со форматот пропишан од
Министерството за Финансии, којшто во некои аспекти се разликува од презентацијата на
одредени позиции во финансиските извештаи утврдени според МСС 1 - Презентација на
финансиски извештаи. Извршени се одредени рекласификации на поединечните позиции со
цел да се прикажат финансиските извештаи во форматот кој се бара од овој стандард.
Финансиските извештаи се изготвени врз основа на историска набавна вредност. Тековните и
компаративните податоци се изразени во илјади денари, освен доколку не е наведено
поинаку. Денарот е функционална и известувачка валута на Друштвото за статутарни цели.
Финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со сметководствените
политики образложени во Белешката 3 кон финансиските извештаи.
Користење на проценки
Презентирањето на финансиските извештаи бара раководството да ги направи најдобрите
проценки и разумни претпоставки кои влијаат на презентираните износи на средствата и
обврските, и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на датумот на финансиските
извештаи, како и презентираните износи на приходи и трошоци во текот на известувачкиот
период.
Овие проценки и претпоставки се врз основа на информациите достапни на денот на
финансиските извештаи и идните фактички резултати може да се разликуваат од овие
проценки.
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ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ
Признавање на приходи
Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се
побарува.
Приходите од извршени услуги се искажуваат според објективна вредност на примениот
надоместок или побарување кое ќе се прими и претставуваат износи кои се добиваат од
извршени услуги во текот на редовното работење.
Приходите се евидентирани со примена на принципот на фактичност на настаните, односно
се евидентираат во моментот на нивното настанување.
Износи искажани во странска валута
Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена
официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот
трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат
примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот
финансиска состојба.

на
на
со
за

Нето позитивни и негативни курсни разлики, кои произлегуваат од конверзија на износите
искажани во странска валута, се вклучуваат во добивката во периодот на настанување.
Користи на вработените
Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето
платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи.
Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како
трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие
планови.
Даноци
Данок на добивка
Данокот од добивка за финансиската година 20 се состои од тековен данок. Данокот од
добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки кои се
евидентирани директно во капиталот при што и соодветниот данок од добивка се признава во
капиталот.
Тековниот данок од добивка представува очекувана даночна обврска од добивката пред
оданочување за годината со примена на пропишаната даночна стапка од 10% на денот на
извештајот за финансиската состојба како и корекции на даночната обврска која се однесува
на претходни години.
Одложениот данок се генерира од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на
средствата и обврските за потребите на финансиското известување и нивната вредност за
даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува
дека ќе бидат во примена во времето на реализирањето на времените разлики врз основа на
законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.
Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен
даночен кредит и одбитни времени разлики и тоа само до износот за кој е веројатно дека во
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иднина ќе се генерира доволен оданочив приход за да може да се искористи одложеното
даночно средство. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на
известување и се намалува до степенот до кој не постои веројатност дека овие даночни
приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој е
извесно дека ќе се оствари доволна оданочива добивка.
Не се евидентирани оданочиви или намалувачки времени разлики за годината што завршува
на 31 декември 20 и 31 декември 20, и соодветно не е признаен одложен данок во овие
финансиски извештаи.
Данок на додадена вредност
Приходите, трошоците и средствата се признаваат во износ намален за данокот на
додадена вредност, освен:
•
•

кога данокот при набавка на средството или услугата не може да се врати од даночните
власти, во кој случај се признава како дел од набавната вредност на средството или дел
од трошокот; и
за побарувањата и обврските кои се прикажани со вклучен износ на данок на додадена
вредност.
Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува, или се плаќа се
вклучува како дел од побарувањата или обврските во извештајот за финансиска состојба.
Трошоци за позајмување
Сите трошоци за камати настанати во врска со обврските по примени кредити и
позајмици кои се однесуваат за обртни средства се прикажани како трошок во
сеопфатната добивка за периодот во кој се настанати.

Оперативен наем
Плаќањата за оперативен наем се признаваат како трошок во извештајот за сеопфатна
добивка праволиниски согласно договорените услови за оперативниот наем.
Опрема
Опремата се евидентира по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и
акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои.
Почетното признавање 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 средството да се стави во работна состојба.
Трошоците за редовно одржување и поправки на опремата се евидентираат во
извештајот за сеопфатна добивка во моментот на нивното настанување.
Амортизацијата се пресметува на набавната вредност на средството, земајќи го во
предвид проценетиот век на користење, со употреба на пропорционална метода.
Проценетите годишни стапки на амортизација се како што следи:
Компјутерска опрема
Мебел и друга опрема

25%
20-25%

Кога амортизираните средства се ставаат вон употреба, или на било кој начин се
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отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се елиминираат од
соодветните сметки.
Капиталните добивки или загуби реализирани со отуѓувањата се признаваат во
добивката и загубата.
Загуби поради оштетување на материјалните средства
Друштвото на редовна основа ги преоценува сметководствените вредности на своите
материјални средства за да утврди дали постојат наговестувања дека дошло до загуби
како резултат на намалување на вредноста на средствата. Ако постојат такви
наговестувања, се проценува надоместувачката вредност на средствата за да се утврдат
евентуалните загуби поради оштетување. Загубите поради оштетување се признаваат
веднаш како расход.
Финансиски инструменти
Финансиските средства и обврски се евидентираат во Извештајот за финасиска состојба,
од моментот кога стапуваат во важност договорените одредби поврзани со
инструментот.
Финансиските средства се депризнаваат кога Друштвото ја губи контролата којашто
произлегува од договорните одредби над тие инструменти, односно кога правата за
користење на тие инструменти се реализирани, напуштени или отстапени.
Финансиските обврски се депризнаваат кога Друштвото ќе ја исполни обврската или
кога обврската за плаќање предвидена во договорот е укината или застарена.
Побарувања од купувачи и останати побарувања
Побарувањата од купувачи и останатите побарувања се искажани по нивната номинална
вредност намалена за исправка на вредноста на основа на проценка на раководството
околу нивната веројатна наплатливост.
Резервирање за намалувањето на вредноста на побарувањата се утврдува кога постои
објективен доказ дека Друштвото нема да биде во состојба да го наплати вкупниот износ
што го побарува врз основа на договорените услови. Значајни финансиски потешкотии
на купувачите, веројатноста дека купувачот ќе биде ликвидиран или нема да биде во
можност навремено да ги плати доспеаните побарувања се индикатори кои укажуваат
дека постои намалување на вредноста на побарувањата. Спорните побарувања се
отпишуваат кога ќе се идентификуваат.
Резервирање за загуби поради оштетување
Резервирањето за загуби поради оштетување се базира на годишното вреднување на
побарувањата од купувачите и останати побарувања имајќи ја предвид нивната
проценета наплатливост, која се базира на нивото на доспеани побарувања и на оценката
на финансиската состојба на корисникот. Резервирањата за загуби поради оштетување се
евидентираат на товар на приходите и се прикажани како исправка на средствата во
Извештајот за финансиска состојба.
Пари и парични еквиваленти
За целите на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти се
состојат од парични средства во банка и благајна.
Обврски спрема добавувачите и останати обврски

10

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективната
вредност.
По иницијалното признавање, обврските кон добавувачите и другите обврски
последователно се признаваат по амортизирачката вредност.
Капитал
Уплатениот капитал е класифициран како капиталот на Друштвото. Капиталот се
состои од уплатен капитал на основачот и акумулирана добивка и акумулирана загуба.
Настани после датумот на известување
Настаните после датумот на известување. кои обезбедуваат евиденција за состојбата која
постои на датумот на известување, се третирани како корективни настани во овие
финансиски извештаи. Оние кои се индикативни на состојбата која произлегува после
датумот на известување имаат третман на некорективни настани.
КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ
Презентацијата на финансиските извештаи бара од раководството на Друштвото да врши
најдобри проценки и да користи разумни претпоставки кои имаат влијание на:
средствата и обврските, обелоденувањата на потенцијалните обврски и побарувања на
датумот на подготовка на финансиските извештаи како и во однос на приходите и
расходите кои произлегуваат во сметководствениот период.
Овие проценки и претпоставки се базираат на достапните информации на датумот на
подготовка на финансиските извештаи. Како и да е, стварните резултати може да
варираат на база на овие проценки. Подолу се наведени клучните претпоставки што се
однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на
денот на извештајот за финасиска состојба, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни
прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските.
Исправка и отпис на вредноста на побарувањата
Исправката и отписот на вредноста за сомнителни и спорни побарувања раководството
ја пресметува врз основа на проценетите загуби како резултат на неможноста клиентите
да ги исполнат своите обврски, применувајќи релевантни одлуки на раководството. При
утврдување на адекватноста на исправката на вредност за сомнителни и спорни
побарувања, проценката е заснована на историските отписи, кредитните способности на
купувачите, нивното идно однесување и соодветните идни наплати од нив.
Објективна вредност
Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и
ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски
средства и обврски со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како
резултат на ова објективната вредност не може веродостојно да се одреди во отсуство на
активен пазар. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени
вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.
Корисен век на средствата
Одредувањето на корисниот век на средствата се заснова на искуството за слични такви
средства, како и очекуваниот технолошки развој и промени во пошироката економија,
индустриските фактори или локалните пазари. Соодветноста на проценките на
корисниот век на средствата редовно се прегледува за значајни промени во употребените
претпоставки.
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ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА
20
20
Во МКД 000 Во МКД 000
Приходи од сметководствени услуги
Приходи од даночни услуги
Приходи од советодавни услуги

20
Во МКД 000

20
Во МКД 000

ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Нето плати
Придонеси и даноци од плати

ДРУГИ ТРОШОЦИ
20
Во МКД 000

Консултантски услуги
Закуп на деловни простории
Трошоци за обука
Патни трошоци и дневници
Други трошоци за канцеларија освен закуп
Репрезентацијa
Телекомуникациски услуги Банкарска
провизија Премии за осигурување
Спонзорства и донации Адвокатски и
нотарски услуги Останати трошоци

20
Во МКД 000

877

727

877

727

ДАНОК НА ДОБИВКА
Пресметката на тековниот трошок за данок од добивка применлива на добивката
(загубата) пред даноци според пропишаната стапка (10%) до даночниот трошок според
ефективната даночна стапка на Друштвото е како што следи.
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ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжение)
Во %

Добивка пред даноци
Данок по пропишана стапка
Данок на трошоци непризнаени за
даночни цели
Ефективна стапка/ данок од добивка

20
Во МКД
000

Во %

20
Во МКД
000

100,00%
10,00%
1,60%
11,60%

ОПРЕМА

Во МКД 000
Мебел и друга
опрема

Комјутерска
опрема

Вкупно

Набавна вредност
Состојба на 1 јануари 20
Набавки
Продажба/расход

Состојба на 31 декември 20
Исправка на вредност
Состојба на 1 јануари 20
Амортизација за годината
Продажба/расход

Состојба на 31 декември 20

Сегашна сметководствена вредност
На 31 декември 20
Набавна вредност
Состојба на 1 јануари 20
Набавки
Продажба/расход

Состојба на 31 декември 20
Исправка на вредност
Состојба на 1 јануари 20
Амортизација за годината
Продажба/расход

Состојба на 31 декември 20
Сегашна сметководствена вредност
На 31 декември 20
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ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

Побарувања од купувачи
Побарувања од вработени

20
20
Во МКД 000 Во МКД
000

Побарувањата од купувачите се необезбедени, безкаматни, и вообичаено се со валута на
плаќање од 7 дена.

ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
20
20
Во МКД 000 Во МКД
000

Парични средства во банка
Парични средства во благајна

ОСНОВНА ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Основната главнина на Друштвото се состои од паричен влог во износ од денари.

Законски резерви
Друштвото има задолжителна резерва , како општ резервен фонд, која се формира по
пат на зафаќање на % од нето добивката. Издвојувањето се врши се до моментот
додека резервата не достигне износ кој е еднаков на 1/10 од основната главнина. 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 основачите, и за дополнување на износот
утврден за исплата на дивиденди.
ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ
20
Во МКД 000

20
Во МКД 000

Обврски спрема добавувачи
Однапред пресметани трошоци
Останати обврски
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УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ
Управување со ризикот на капиталот
Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека ќе биде во можност да
продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира
повратот на сопственикот. Структурата на капиталот на Друштвото се состои од основна
главнина, резерви и акумулирана добивка. Раководството ја следи структурата на изворите
на финансирање на Друштвото на редовна основа. Како дел од ова следење, Раководството
ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на
капиталот.
Минимален износ на основната главнина на Друштвото
Согласно Законот за трговски друштва, најмалиот износ на основната главнина изнесува
ЕУР 5.000.
Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти
Деталите поврзани со значајните сметководствени политики, како и критериумите и
основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските
средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешка 3 кон овие финансиски
извештаи.
Категории на финансиски инструменти
20
Во МКД 000

20
Во МКД 000

Финансиски средства
Побарувања од купувачи и други побарувања
Однапред пресметани приходи и платени трошоци
Пари и парични еквиваленти

Финансиски обврски
Обврски кон добавувачи и останати обврски

Категории на финансиски инструменти (продолжение)
Цели на управување со финансиските ризици
Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизниот ризик и каматниот ризик)
кредитен ризик и ликвидоносен ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа,
и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие
ризици. Друштвото не користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие
ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Македонија.
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Управување со девизниот ризик
Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено на финансиски ризици од
промена на курсот на странските валути. Друштвото е изложено на девизен ризик
првенствено во однос на побарувањата и обврските од/спрема странство. Друштвото не
употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите
инструменти не се вообичаени во употреба во Република Македонија. Друштвото е изложено
на ризикот од промена на девизниот курс на еврото.
Управување со кредитниот ризик
Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од
страна на деловните партнери, што би резултирало со финансиски загуби за Друштвото.
Побарувањата од домашните купувачи се однесуваат на релативно голем број на успешни и
кредитоспособни компании кои се од разни географски подрачја во Република Македонија.
Друштвото нема значајна концентрација на кредитниот ризик спрема своите коминтенти.
Управување со ликвидоносниот ризик

Ризикот од ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со потешкотии во
обезбедувањето средства за исполнување на паричните обврски поврзани со финансиските
инструменти. Ликвидоносниот ризик може да биде резултат на неможноста да се продадат
финансиски средства по нивната објективна вредност, неспособност да се подмират
обврските кои произлегуваат од договорите, обврските доспеале порано за исплата од
очекуваното, или неспособност да се генерираат парични средства според предвидувањата.
Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се плаќањата по основ на
обврските спрема добавувачите кој се управува врз основа на одржување на соодветен
сооднос на готовински приливи од наплатата на побарувањата од купувачите.
Друштвото, исто така има готовина во банка, за да се заштити од непредвиден ризик за да
биде во можност да ги преземе обврските за плаќање спрема домашните добавувачи, како и
потенцијалните обврски за плаќање кои доспеваат.
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Објективна вредност на финансиските инструменти
Во илјади денари
20
Сметковод.
Вредност

20
Објективна
вредност

Сметковод.
Вредност

Објективна
вредност

Финансиски средства
Побарувања од купувачи и
други побарувања
Однапред пресметани
приходи и платени
Пари
и парични еквиваленти
трошоци

Финансиски обврски
Обврски кон добавувачи и
останати обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за
купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски на пазарот во Република
Македонија, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации и
рочноста на финансиските средства и финансиските обврски за целите на обелоденувањата
поврзани со објективната вредност на финансиските средства Друштвото смета дека не
постои значајно отстапување на сметководствената вредност со објективната вредност на
финансиските инструменти, доколку би се примениле 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 деловните партнери за слични
инструменти, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни
трансакции.
Објективната вредност на финансиските инструменти на Друштвото е приближна на нивната
сметководствена вредност како резултат на краткиот рок на доспевање.
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СУДСКИ СПОРОВИ
Со состојба на 31 декември 20 година Друштвото не води, ниту против истото се водат
судски спорови.
ГАРАНЦИИ И ЗАЛОГ
Друштвото нема издадено гаранции и залог на подвижни предмети со состојба на 31
декември 20 година.
ДАНОЧЕН РИЗИК
Македонската легислатива е предмет на разни интерпретации и чести промени.
Интерпретациите на даночната легислатива кои се применуваат од страна на даночните
власти врз трансакциите и активностите на Друштвото, можат да не коинцидираат со оние на
раководството. Како резултат на тоа, одредени трансакции можат, според мислење на
даночните власти, да бидат предмет на оданочување, а со тоа Друштвото може да биде
изложено да плати дополнителни даноци, казни и камати. Документацијата на Друштвото
останува отворена за контрола од страна на даночните власти за период од пет години.
ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ
Официјалниот девизен курс на НБРМ користен при искажувањето на билансните позиции
деноминирани во странска валута, на 31 декември е следниот:
20
Во МКД

20
Во МКД

ЕУР
ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ
Не постојат материјално значајни настани што се случиле после датумот на известувањето, а
кои би требало да се обелоденат во финансиските извештаи на Друштвото.
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