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Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи  

Извештај за сеопфатната добивка 

 Белешка Година што завршува на 
  31 декември 31 декември 
  2021 2020 
  000 мкд 000 мкд 
    
Приходи од провизии и надомести    180,792   168,809 
Расходи за провизии и надомести    (600)   (472) 
Нето приходи од провизии и надомести 14   180,192   168,337 
    
Приходи од камата 15 502   857 
Добивка од промените на објективната вредност на 
вложувања кои се чуваат за тргување  8 2,613   2,491 
Останати приходи од дејноста 16 115,812 94,873 
Приходи од дејноста    299,119   266,558 
    
Трошоци за вработени 17   (126,568)   (112,840) 
Депрецијација и амортизација 10, 11   (45,681)   (38,653) 
Нето (расходи) од курсни разлики    (50) (52) 
Останати деловни трошоци 18   (77,492)   (69,567) 
Добивка пред оданочување    49,328   45,446 
    
Данок на добивка 19   (301)   (2,252) 
Добивка за годината    49,027   43,194 
    
Останата сеопфатна добивка за годината  - - 
Вкупна сеопфатна добивка за годината    49,027 43,194 
    
Заработувачка по акција (денари по акција)    
- Основна и разводнета 20   2,007 1,768 
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Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи  

Извештај за промените во капиталот  

 
Акционерски 

капитал 
Законски 
резерви 

Фонд за 
ризици од 
работење 

Реинвестира
на добивка 

Задржани 
добивки Вкупно  

       
На 1 јануари 2021 година   244,340   48,868   32,218 -   43,194   368,620 
Трансакции со сопствениците       
Реинвестирана добивка - - - 41,034 (41,034) - 
Издвојување за фонд за ризици 
од работењето - - 2,160 

 
- (2,160) - 

Вкупно трансакции со 
сопствениците - - 2,160 41,034 (43.194) - 
       
Добивка за годината - - - - 49,027 49,027 
Останата сеопфатна добивка - - - - - - 
Вкупна сеопфатна добивка за 
годината - - - - 49,027 49,027 
На 31 декември 2021 година   244,340   48,868 34,378 41,034 49,027 417,647 
       
На 1 јануари 2020 година   244,340   48,868   30,043 -   43,505   366,756 
Трансакции со сопствениците       
Дивиденда во паричен облик - - - -   (41,330)   (41,330) 
Издвојување за фонд за ризици 
од работењето - -   2,175 -   (2,175) - 
Вкупно трансакции со 
сопствениците - -   2,175 -   (43,505)   (41,330) 
       
Добивка за годината - - - -   43,194   43,194 
Останата сеопфатна добивка - - - - - - 
Вкупна сеопфатна добивка за 
годината - - - -   43,194   43,194 
На 31 декември 2020 година   244,340   48,868   32,218 -   43,194   368,620 
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Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи  

Извештај за паричните текови 

 Белешка Година што завршува на 
  31 декември 31 декември 
  2021 2020 
  000 мкд 000 мкд 
Парични текови од оперативни активности    
Добивка за годината пред оданочување  49,328 45,446 
Корегирана за:      
Депрецијација и амортизација  45,681 38,653 
Исправка на вредност на побарувања  766 - 
Приходи од камати  (502) (857) 
Приходи од провизии и надомести  (180,792) (168,809) 
Приходи од отпис на обврски  (40) (9) 
Приходи од дивиденди  (22,000) (25,000) 
Приходи од усогласување на објективна вредност на 
удели 

 
(2,613) (2,491) 

  (110,172) (113,067) 
    
Промена во останати обврски  33,428 3,258 
  (76,744) (109,809) 
    
Наплатени камати  1,366 614 
Наплатени провизии   148,340 167,362 
Платен данок од добивка  (1,632) (1,742) 
Нето парични текови од оперативни активности  71,330 56,425 
    
Парични текови од инвестициони активности    
Набавка на недвижности и опрема  (42,622) (76,090) 
Набавка на нематеријални средства  (2,002) - 
Прилив од орочени депозити   30,500 30,854 
Вложувања во депозити   (10,000) - 
Прилив од финансиски средства по објективна вредност 
преку добивки и загуби   183,000 218,058 
Вложувања во финансиски средства по објективна 
вредност преку добивки и загуби   (252,057) (213,000) 
Прилив од дивиденди  22,000 25,000 
Нето парични текови користени за инвестициони 
активности  (71,181) (15,178) 
    
Парични текови од финансиски активности    
Исплата на дивиденди  - (41,330) 
Нето парични текови користени за финансиски 
активности 

 
- (41,330) 

    
Нето промена на парични средства и еквиваленти  149 (83) 
Парични средства и еквиваленти на почетокот  1,339 1,422 
Парични средства и еквиваленти на крајот 5 1,488 1,339 




