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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите на
Друштвото за управување со инвестициски фондови
ИНОВО СТАТУС АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи
Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото за управување
со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје (во понатамошниот текст: „Друштвото“),
кои што ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2020 година,
Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината, Извештајот за паричните
текови за периодот која завршува тогаш како и преглед на значајните сметководствени политики и
други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи
Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна
Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна
контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи
коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама
или грешка.

Одговорност на ревизорот
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата
ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во
примена во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010).
Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да
добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално
погрешни прикажувања.
Ревизијата вклучува извршување 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 на ризиците од материјално погрешно прикажување на
финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие
проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и

стр. 1

објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликуваат ревизорски
постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за
ефективноста на интерната контрола на Друштвото.
Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени
политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и
оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.
Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за
да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.
Мислење
Според нашето мислење, финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите
материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото за управување со инвестициски фондови
ИНОВО СТАТУС АД Скопје заклучно со 31 декември 2020 година како и неговата финансиски
успешност и неговите парични текови за периодот која завршува тогаш во согласност со
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.
П р и л е п, 24.03.2021 година
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IZVE[TAJ ZA FINANSISKATA SOSTOJBA
na INOVO STATUS AD SKOPJE
za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri 2020

Bele{ka
SREDSTVA
Pari~ni sredstva
Pobaruvawa
Pobaruvawa za danok od dobivka
Vlo`uvawa vo hartii od vrednost za trguvawe
Nematerijalni sredstva
Oprema

14
15

16
17

VKUPNO SREDSTVA
OBVRSKI I GLAVNINA
Obvrski
Obvrski sprema dobavuva~i
Ostanati kratkoro~ni obvrski
Vkupno obvrski
Glavnina
Akcionerski kapital
Rezervi
Akumulirana dobivka (zaguba)
Dobivka (zaguba) za periodot
Vkupno glavnina
VKUPNO OBVRSKI I GLAVNINA

18
19

20

31.12.2020
(000) MKD

31.12.2019
(000) MKD

3.873
178
6
-

3.649
185
5
-

4.057

3.839

54
54

50
1
51

13.374
(9.586)
215
4.003

13.374
(10.271)
685
3.788

4.057

3.839

Bele{kite se sostaven del na finansiskite izve{tai
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IZVE[TAJ ZA PARI^NITE TEKOVI na
INOVO STATUS AD SKOPJE
za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri 2020

31.12.2020
(000) MKD

31.12.2019
(000) MKD

2.146
(1.257)
(272)
(392)
-

2.187
(1.221)
(300)
(343)
2

Pari~ni tekovi od operativni aktivnosti
Pari~ni primawa od nadomesti
Isplateni tro{oci za vraboteni
Isplateni tro{oci za naemnini
Isplateni ostanati operativni rashodi
Platen danok od dobivka
Neto pari~ni tekovi od operativni aktivnosti

225

325

-

-

-

-

-

-

-

-

225

325

Pari~ni sredstva na po~etokot na godinata

3.649

3.324

Pari~ni sredstva na krajot na godinata

3.874

3.649

Pari~ni tekovi od vlo`uva~ki aktivnosti
Primeni kamati
Nabavki na softveri
Nabavki na oprema
Proda`ba (steknuvawe) na hartii od vrednost, neto
Neto pari~ni tekovi od vlo`uva~ki aktivnosti
Pari~ni tekovi od finansiski aktivnosti
Iskoristeni / (vrateni) zaemi
Uplaten kapital
Neto pari~ni tekovi od finansiski aktivnosti
Neto zgolemuvawe (namaluvawe) na pari~ni sredstva

Bele{kite se sostaven del na finansiskite izve{tai
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IZVE[TAJ ZA PROMENI VO GLAVNINATA na
INOVO AD SKOPJE
za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri 2020

Vo (000) MKD
Sostojba na 1 januari 2019 godina
Seopfatna dobivka
Dobivka / (Zaguba) za periodot
Drugo
Vkupna seopfatna dobivka
Transakcii so sopstvenicite
Nova emisija na akcii
Sostojba na 31 dekemvri 2020 godina
Vo (000) MKD
Sostojba na 1 januari 2020 godina
Seopfatna dobivka
Dobivka / (Zaguba) za periodot
Drugo
Vkupna seopfatna dobivka
Transakcii so sopstvenicite
Nova emisija na akcii
Sostojba na 31 dekemvri 2020 godina

Akumulirana
dobivka
(zaguba)

Akcionerski
kapital

Zakonski
rezervi

13.374

-

-

-

13.374

-

(9.586)

3.788

13.374

-

(9.586)

3.788

-

-

13.374

-

Bele{kite se sostaven del na finansiskite izve{tai

(9.859)
273
273

215
215
(9.371)

Vkupno
glavnina
3.515
273
273

215
215
4.003
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BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI

1. Osnovni podatoci i dejnost
Dru{tvoto za upravuvawe so investiciski fondovi INOVO STATUS AD Skopje
(vo ponatamo{niot tekst "Dru{tvoto") pretstavuva
akcionersko dru{tvo,
osnovano na 22.06.2007 godina i zapi{ano vo trgovskiot registar na Republika
Severna Makedonija so prete`na dejnost upravuvawe so investicioni fondovi.
Dru{tvoto ima dobieno Re{enie za davawe odobrenie za osnovawe na dru{tvo za
upravuvawe so fondovi od Komisijata za hartii od vrednost (KHV) na den
08.08.2007 godina. Na den 07.12.2009 godina, Dru{tvoto ima dobieno Re{enie od
KHV za izmeni i dopolnuvawa na Statutot na Dru{tvoto i usoglasuvawe so
Zakonot za investiciski fondovi.
Soglasno Statutot, Dru{tvoto vr{i raboti na upravuvawe so imotot na
investiciski fondovi, reklamirawe na fondovite i proda`ba na udeli vo
fondovite, raboti na investiciono sovetuvawe na klienti kako i drugi
administrativni raboti.
Soglasno Re{enieto na KHV i Re{enieto za otvorenite fondovi, Dru{tvoto ima
pravo da osnova i raboti so eden otvoren fond i toa: INOVO STATUS AKCII.
Osnovnata glavnina na Dru{tvoto zaklu~no so 31 dekemvri 2014 godina iznesuva
167,654 iljadi MKD. Vo tekot na 2015 godina, vrz osnova na Re{enie od Komisija za
hartii od vrednost, izvr{eno e zgolemuvawe na osnovnata glavnina na Dru{tvoto
soglasno Zakonot za hartii od vrednost, preku izdavawe na dopolnitelni 50,000
obi~ni akcii, vo vkupen iznos od 50,000 EUR, so {to vkupniot kapital na
Dru{tvoto iznesuva 217,654 EUR, odnosno 217,654 obi~ni akcii, po nominalna
vrednost od 1 evro. Zgolemuvaweto na osnovnata glavnina e registrirano vo
nadle`nite institucii vo mesec Juli 2015 godina.
Adresata na Dru{tvoto e ul. Makedonija broj 27/2-13, 1000 Skopje.
Vkupniot broj na vraboteni so 31 декември 2020 godina iznesuva 3 vraboteni (31
dekemvri 2019: 3 vraboteni).

2. Osnova za sostavuvawe na finansiski izve{tai
2.1. Osnov za podgotovka na finansiskite izve{tai
Finansiskite izve{tai, dadeni na stranicite od 3 zaklu~no so stranica 24, se
sostaveni vo soglasnost so Me|unarodnite standardi za finansisko izvestuvawe
(MSFI) objaveni vo Republika Severna Makedonija vo Pravilnikot za vodewe
smetkovodstvo (Sl. vesnik 159/2009), primenlivi od 1 januari 2010 godina.
Finansiskite izve{tai se podgotveni so sostojba na i za periodite koi zavr{uvaat
na 31 dekemvri 2020 i 31 dekemvri 2019 godina. Tekovnite i sporedbenite podatoci
vo finansiskite izve{tai se dadeni vo iljadi denari (000 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

Godi{ni finansiski izve{tai za 2020 godina
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Finansiskite izve{tai se sostaveni vrz osnova na metodot na nabavna vrednost
osven vlo`uvawata vo hartii od vrednost za trguvawe koi se priznaeni spored
nivnata objektivna (pazarna) vrednost.

2.3. Koristewe na procenki i rasuduvawa
Pri podgotvuvaweto na ovie finansiski izve{tai Dru{tvoto primenuva odredeni
smetkovodstveni procenki. Odredeni stavki vo finansiskite izve{tai koi {to ne
mo`at precizno da se izmerat se procenuvaat. Procesot na procenuvawe vklu~uva
rasuduvawa zasnovani na poslednite raspolo`livi informacii.
Procenki se upotrebuvaat pri procenuvawe na korisniot vek na upotreba na
sredstvata, objektivnata vrednost na pobaruvawata odnosno nivnata
nenaplatlivost, objektivnata vrednost na vlo`uvawata 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 ili posledovatelni slu~uvawa.
Efektite od promenite vo smetkovodstvenite procenki se vklu~uvaat vo
utvrduvaweto na neto dobivkata ili zagubata vo periodot na promenata i ili vo
idnite periodi dokolku promenata vlijae i na dvete.

2.4. Kontinuitet vo raboteweto
Finansiskite izve{tai se izgotveni vrz osnova na pretpostavkata za kontinuitet
vo raboteweto odnosno deka Dru{tvoto }e 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.

3. Osnovni smetkovodstveni politiki
Osnovnite smetkovodstveni politiki i procenki koristeni pri sostavuvaweto na
ovie finansiski izve{tai se dadeni podolu. Smetkovodstvenite politiki se
koristat konzistentno vo tekot na razgleduvaniot period.

3.1. Prihodi
Priznavawe na prihodite
Prihodite od provizii pretstavuvaat provizii koi proizleguvaat od osnovnata
dejnost na Dru{tvoto, a toa e provizija za upravuvawe so otvorenite investiciski
fondovi, kako i vlezna i izlezna provizija od klientite na investiciskite
fondovi. Prihodite od provizii se priznavaat dokolku e verojatno deka idni
ekonomski koristi }e bidat priliv za Dru{tvoto i koga istite mo`e verodostojno
da se izmerat.
Prihodite od kamati se priznavaat onaka kako {to se presmetuvaat za periodot za
koi se odnesuvaat, nezavisno dali se naplateni ili ne.

Godi{ni finansiski izve{tai za 2020 godina
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Prihodite od dividendi koi ne proizleguvaat od vlo`uvawa evidentirani spored
metodot na glavnina, se priznavaat koga }e se utvrdat pravata na akcionerite za
primawe na istite.
Kapitalnata dobivka od izvr{eni trguvawa so hartii od vrednost vo svoe ime i za
svoja smetka neto od kapitalnata zaguba, se priznava koga istata }e se realizira
odnosno transakcijata }e se zavr{i.

3.2. Rashodi
Priznavawe na rashodite
Rashodite proizleguvaat od osnovnata dejnost na Dru{tvoto, nastanati zaradi
vr{ewe na uslugite 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 za kamati se priznavaat onaka kako {to se presmetuvaat za periodot za
koi se odnesuvaat istite, nezavisno dali se plateni ili ne.

3.3. Kursni razliki
Delovnite promeni vo stranska valuta se iska`uvaat vo denari spored kursot
va`e~ki na denot na delovnata promena. Site monetarni sredstva i obvrski
iska`ani vo stranska valuta se prevrednuvaat vo denari spored sredniot kurs
va`e~ki na denot na izve{tajot za finansiska sostojba.
Pozitivnite i negativnite kursni razliki {to nastanale so presmetka na
pobaruvawata i obvrskite vo stranska valuta, vo nivnata denarska protivvrednost
se iska`ani vo izve{tajot za seopfatna dobivka kako prihodi, odnosno rashodi od
finansirawe vo godinata na koja se odnesuvaat. Va`e~kite sredni kursevi na
stranskite valuti na 31 декември 2020 i 31 dekemvri 2019, se slednite:
31 декември 2020
61,694 MKD

1 EUR

31 dekemvri 2019
61,485 MKD

3.4. Danok na dobivka (tekoven i odlo`en)
Danokot na dobivka se sostoi od tekoven i odlo`en danok. Danokot na dobivka se
priznava vo bilansot na uspeh na Dru{tvoto.
Tekovniot danok na dobivka se presmetuva soglasno odredbite na relevantnite
zakonski propisi vo Republika Severna Makedonija. Tekovniot danok na dobivka
se presmetuva vrz osnova koja pretstavuva ostvarenata dobivka pred odano~uvawe
zgolemena za tro{oci koi ne se priznavaat za celi na odano~uvawe (nepriznaeni
tro{oci) i pomalku iska`ani prihodi so povrzani lica. Danokot na dobivka se
presmetuva so primena na va`e~kata dano~na stapka na datumot na bilansot na
sostojba po stapka od 10% (2019: 10%).
Odlo`eniot danok na dobivka
site vremeni razliki koi se
razliki pome|u dano~nata
smetkovodstvena vrednost za

se presmetuva so primena na metodata na obvrski za
javuvaat na datumot na bilansot na sostojba kako
osnova na sredstvata i obvrskite i nivnata
celite na finansisko izvestuvawe. Odlo`enite

Godi{ni finansiski izve{tai za 2020 godina
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dano~ni sredstva i obvrski se merat spored va`e~kte zakonski dano~ni stapki koi
bile na sila i imaat pravno dejstovo na datumot na bilansot na sostojba.

3.5. Zarabotuva~ka (zaguba) po akcija
Dru{tvoto ja prika`uva osnovnata zarabotuva~ka po akcija od obi~nite akcii.
Presmetkata na osnovnata zarabotuva~ka po akcija e napravena so podelba na neto
dobivkata za godinata koja im pripa|a na imatelite na obi~nite akcii so
ponderiraniot prose~en broj na obi~ni akcii vo tekot na godinata.

3.6. Pari~ni sredstva
Pari~nite sredstva se vodat vo izve{tajot za finansiska sostojba spored
nominalna vrednost. Za celite na finansiskite izve{tai, pari~nite sredstva se
sostojat od gotovina vo blagajnata, pari~ni sredstva na denarski i devizni smetki
vo banki i denarski depoziti po viduvawe.

3.7. Pobaruvawa od kupuva~i
Pobaruvawata se evidentiraat vo momentot koga nastanuvaat pobaruvawa za
upravuva~ka, vlezna i izlezna provizija vo investiciskite fondovi so koi
upravuva Dru{tvoto. Pobaruvawata se priznavaat vo visina na nivnata nominalna
vrednost namalena za eventualnata ispravka na vrednosta poradi nivna
nenaplatlivost, odnosno vo visina na nivnata nadomestliva vrednost.

3.8. Vlo`uvawa vo hartii od vrednost
Dru{tvoto vlo`uvawata vo hartii od vrednost gi kategorizira kako vlo`uvawa
koi se ~uvaat za trguvawe. Vlo`uvawata koi se ~uvaat za trguvawe se onie koi se
steknati glavno za celite na generirawe na dobivka od kratkoro~ni fluktuacii na
cenata.
Po~etno, vlo`uvawa za trguvawe se iska`ani po nabavna vrednost, odnosno
spored iznosot na pari~ni sredstva i ekvivalentite na pari~ni sredstva plateni za
nivnata nabavka.
Posledovatelno, ovie vlo`uvawa se merat spored objektivnata vrednost
opredelena spored poslednata prose~na pazarna cena na istite na datumot na
bilansot na sostojba za onie za koi ima aktiven pazar, dodeka za onie vlo`uvawa za
koi ne postoi aktiven pazar se merat spored nivnata nabavna vrednost namalena za
eventualno nivno o{tetuvawe (ste~aj ili likvidacija).
Dobivkite i zagubite od promenata na objektivnata vrednost na vlo`uvawata koi
se ~uvaat za trguvawe se priznavaat vo dobivkata ili zagubata za periodot vo koj se
javuvaat.

3.9. Nedvi`nosti, postrojki i oprema (NPO)
(1) Op{ta objava

Godi{ni finansiski izve{tai za 2020 godina
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Po~etno, NPO se evidentiraat spored nivnata nabavna vrednost. Nabavnata
vrednost ja ~ini fakturnata vrednost na nabavenite sredstva zgolemena za site
tro{oci nastanati do nivno stavawe vo upotreba. Posledovatelno, NPO se
evidentiraat po nivnata nabavna vrednost namalena za akumulirana amortizacija i
bilo kakvo o{tetuvawe na vrednosta.
Tro{ocite za tekovno i investiciono odr`uvawe se evidentiraat na tovar na
rashodite vo momentot na nivnoto nastanuvawe. Izdatocite koi se odnesuvaat na
rekonstrukcii i podobruvawa, koi go menuvaat kapacitetot ili korisniot vek na
upotreba na NPO, se dodavaat na nabavnata vrednost na tie sredstva.
Pozitivnata, odnosno negativnata razlika nastanata pri proda`ba na NPO se
kni`i kako kapitalna dobivka ili zaguba i se iska`uva vo ramkite na ostanatite
prihodi, odnosno rashodi.

(2) Amortizacija
Amortizacijata na NPO pretstavuva sistematska raspredelba na amortizira~kiot
iznos za vreme na korisniot vek na upotreba na sredstvoto. NPO se amortiziraat
poedine~no, se do nivniot celosen otpis. Zemji{teto i investiciite vo tek ne se
amortiziraat.
Upotrebenite godi{ni stapki na amortizacija odnosno predvidenite korisni
vekovi na upotreba na NPO za 31 декември 2020 godina vo odnos na 31 декември
2019 godina se slednite:

Kompjuterska oprema
Kancelariski mebel

31.12.2020
25 %
20 %

31.12.2020
4 godini
5 godini

31.12.2019
25 %
20 %

31.12.2019
4 godini
5 godini

3.10. Nematerijalni sredstva
Edno sredstvo se priznava za nematerijalno koga e sigurno deka subjektot go
poseduva istoto, mo`e da go identifikuva i nema fizi~ka sodr`ina.
Po~etnoto merewe na edno nematerijalno sredstvo e spored negovata nabavna
vrednost koja ja so~inuvaat tro{ocite za negovo steknuvawe, a toa se iznosot na
isplateni pari~ni sredstva ili ekvivalenti na pari~ni sredstva vo momentot na
negovoto steknuvawe. Posledovatelno, nematerijalnite sredstva se priznavaat po
nivnata
nabavna
vrednost
namalena za
akumuliranata amortizacija.
Amortizacijata na nematerijalnite sredstva pretstavuva sistematska raspredelba
na amortizira~kiot iznos za vreme na korisniot vek na upotreba na sredstvoto.
Stapkata na amortizacija iznesuva 10% godi{no.

3.11. Obezvrednuvawe na sredstvata
Sredstvata koi imaat neograni~en vek na koristewe i ne se amortiziraat se
predmet na godi{na analiza za mo`nosta od nivno obezvrednuvawe. Sredstvata koi
se amortiziraat se predmet na analiza za mo`nosta za nivno obezvrednuvawe
sekoga{ koga postojat uslovi koi uka`uvaat deka nivnata sega{na smetkovodstvena
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vrednost e povisoka od nivnata nadomestuva~ka vrednost {to poka`uva deka istite
se obezvredneti. Zagubata poradi obezvrednuvawe se evidentira za iznosot za koj
sega{nata vrednost ja nadminuva nadomestuva~kata vrednost. Nadomestuva~ka
vrednost pretstavuva povisokata vrednost od neto proda`nata vrednost na
sredstvoto namalena za tro{ocite za proda`ba i upotrebnata vrednost na
sredstvoto.

3.12. Obvrski sprema dobavuva~i
Obvrskite sprema dobavuva~ite se iska`uvaat vo visina na nominalnite iznosi
{to proizleguvaat od delovnite transakcii. Obvrskite sprema dobavuva~ite se
otpi{uvaat po istekot na rokot na zastarenost ili so vonprocesno poramnuvawe
pri {to se tovarat ostanatite prihodi.

3.13. Kapital
(1) Osnovna glavnina
Osnovnata glavnina se priznava vo visina na nominalnata vrednost na izdadenite i
uplateni akcii.
(2) Otkupeni sopstveni akcii
Akciite koi se izdadeni od strana na Dru{tvoto i koi gi poseduva Dru{tvoto se
tretiraat kako sopstveni (trezorski) akcii, se priznavaat po nivnata nabavna
vrednost i se prezentiraat kako namaluvawe na kapitalot na Dru{tvoto.
(3) Zakonski rezervi
Zakonskite rezervi se formiraat od ostvarenata dobivka vrz osnova na zakonskite
odredbi i so rasporeduvawe na revalorizacionite rezervi, a mo`at da se upotrebat
za pokrivawe na zagubata. Soglasno zakonskite odredbi, Dru{tvoto e dol`no da
izdvoi od dobivkata za tekovnata godina minimum 5% za zakonski rezervi, se
dodeka rezervite ne dostignat 10% od osnovnata glavnina na Dru{tvoto. Dokolku
iznosot na ovaa rezerva ne nadminuva 10% od vrednosta na osnovnata glavnina,
istata mo`e da bide upotrebena samo za pokrivawe na zagubi. Dokolku rezervata
nadmine 10% od akcionerskiot kapital na Dru{tvoto, mo`e da bide upotrebena za
isplata na dividendi so prethodna odluka na Sobranieto na akcioneri.

3.14. 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, po sega{nata vrednost na minimalnite
pla}awa za naemot.
Naemite kade {to zna~aen del od rizicite i koristite koi proizleguvaat od
sopstvenosta se zadr`ani od strana na naemodavatelot, se klasificiraat kako
operativni naemi. Pla}awata za naem pri operativen naem se iska`uvaat vo
izve{tajot za seopfatna dobivka na ramnomerna osnova za vremetraeweto na
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naemot vo evidencijata na naematelite. Naemodavatelite gi prezentiraat
sredstvata koi se predmet na operativen naem vo izve{tajot za finansiska sostojba
kako sredstva nameneti za izdavawe ili kako vlo`uvawa vo nedvi`nosti.
Vo tekot na razgleduvaniot period Dru{tvoto ima koristeno prostor pod
operativen naem kako naematel.

3.15. Koristi na vrabotenite
Koristi na vrabotenite se site formi na nadomestoci koi gi dava Dru{tvoto vo
razmena za izvr{enata usluga od strana na vrabotenite.
(1) Kratkoro~ni koristi za vrabotenite
Kratkoro~ni koristi za vrabotenite se koristi koi dospevaat za pla}awe vo
ramkite na dvanaeset meseci po krajot na periodot vo koj vrabotenite ja izvr{ile
uslugata. Tuka spa|aat platite i pridonesite za socijalno osiguruvawe,
kratkoro~no platenite otsustva, u~estva 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.
(2) Koristi po prestanok na vrabotuvaweto
Dru{tvoto vr{i uplata na pridonesite za penzisko i invalidsko osiguruvawe na
vrabotenite vo soglasnost so doma{nata zakonska regulativa. Pridonesite,
zasnovani na platite na vrabotenite, se uplatuvaat vo Nacionalnite fondovi.
Dru{tvoto nema nikakvi dopolnitelni obvrski povrzani so pla}aweto na ovie
pridonesi.
Dru{tvoto e obvrzano da im isplati na vrabotenite koi zaminuvaat vo penzija
minimalna otpremnina koja odgovara na dva mese~ni prose~ni plati isplateni vo
dr`avata vo momentot na penzionirawe. Dru{tvoto nema napraveno rezervirawe
za ova pravo na vrabotenite bidej}i se smeta deka sumata e nezna~ajna za
finansiskite izve{tai.

3.16. Rezervirawa
Rezervirawa (rezervi za obvrski) se priznavaat koga Dru{tvoto ima sega{na
obvrska (pravna ili izvedena) kako rezultat na minat nastan, koga e verojatno deka
}e 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 }e bide primeno istoto. Rashodot za
bilo koe rezervirawe se priznava vo bilansot na uspeh namaleno za iznosot na
nadomestuvaweto. Ako efektot od vremenskata dimenzija na parite e zna~aen,
rezervirawata se diskontiraat na nivnata sega{na vrednost so primena na stapki
pred odano~uvawe koi gi odrazuvaat tekovnite pazarni procenki.

3.17. Neizvesnosti
Neizvesna obvrska e mo`na obvrska koja proizleguva od minat nastan, ~ie
postoewe }e bide potvrdeno so slu~uvawe ili neslu~uvawe na eden ili pove}e
neizvesni idni nastani, koi ne se vo celost pod kontrola na Dru{tvoto.
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Neizvesnite 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 }e bide potvrdeno so slu~uvawe ili neslu~uvawe na eden ili
pove}e neizvesni idni nastani, koi ne se vo celost pod kontrola na Dru{tvoto.
Neizvesni sredstva se priznavaat samo koga e verojaten prilivot na ekonomski
koristi.

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

4.1. Pazaren rizik
Rizik od promeni na kursevite
Dru{tvoto ne vleguva vo zna~ajni transakcii vo stranska valuta so koi istoto bi
se izlo`ilo na sekojdnevni promeni na kursevite na stranskite valuti. Dru{tvoto
nema posebna politika za upravuvawe so ovoj vid na rizik so ogled deka vo
Republika Severna Makedonija ne postojat posebni finansiski instrumenti za
izbegnuvawe na ovoj rizik. Dru{tvoto ne e zna~ajno izlo`eno na mo`nite
fluktuacii na stranskite valuti koi sepak se ograni~eni poradi faktot {to
najgolem broj transakcii se vo Evra, ~ij valuten kurs se smeta za relativno
stabilen.

Rizik od promeni na cenite
Rizikot od cenata na kapitalot e verojatnosta deka cenata na kapitalot }e
fluktuira i }e vlijae na fer vrednosta na vlo`uvawata vo akcii i ostanatite
instrumenti ~ija vrednost proizleguva od konkretnite vlo`uvawa vo akcii ili od
indeksot na cenite na kapitalot. Dru{tvoto ne e izlo`eno na rizik od promena na
cenite na vlo`uvawata vo hartii od vrednost.

4.2. Krediten rizik
Dru{tvoto e izlo`eno na krediten rizik vo slu~aj koga negovite kupuva~i nema da
bidat vo sostojba da gi ispolnat svoite stasani obvrski za pla}awe. Dru{tvoto
nema izlo`enost na krediten rizik za pobaruvawata od Fondot so koj toa upravuva,
dodeka za ostanatiot del koj vklu~uva investiciono sovetuvawe postoi soodveten
krediten rizik.

4.3. Kamaten rizik
Dru{tvoto se izlo`uva na rizik od promeni na kamatni stapki vo slu~aj koga
koristi krediti i pozajmici dogovoreni po varijabilni kamatni stapki ili koga
ima plasirano sredstva kaj drugi dru{tva ili banki dogovoreni po varijabilni
kamatni stapki. So ogled deka Dru{tvoto nema vakvi finansiski instrumenti
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dogovoreni po varijabilni kamatni stapki, mo`e da se ka`e deka ne postoi
izlo`enost sprema vakov vid na rizik (2019: nema).

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 pla}a dostsanite obvrskite
sprema svoite doveriteli. Vakviot rizik Druшtvoto go nadminuva so konstantno
obezbeduvawe na potrebna gotovina za servisirawe na svoite obvrski.

5. Utvrduvawe na objektivna vrednost
Dru{tvoto raspolaga so finansiski sredstva i obvrski koi vklu~uvaat pobaruvawa
od kupuva~i, vlo`uvawa vo hartii od vrednost i obvrski kon dobavuva~i, kako i
nefinansiski sredstva za koi golem broj na smetkovodstveni politiki i
obelodenuvawa baraat utvrduvawe na nivnata objektivna vrednost.
Objektivnata vrednost na finansiskite sredstva i obvrski e pribli`na na nivnata
smetkovodstvena vrednost so ogled na faktot deka istite imaat relativno kratka
dospeanost vo rok od maksimum do edna godina od datumot na izve{tajot za
finansiska sostojba.

6. Finansiski instrumenti
6.1. Rizik na finansirawe
Dru{tvoto vr{i finansirawe na svoeto rabotewe so sopstveni sredstva kako i so
koristewe na pozajmici od drugi dru{tva. Dru{tvoto kontinuirano ja sledi
svojata zadol`enost preku soodvetna analiza.
So sostojba na 31.12.2020 godina Dru{tvoto nema dolgovi po osnov na zaemi (31
dekemvri 2019: nema).

6.2. Rizik od devizni valuti
Dru{tvoto vleguva vo ograni~en i mal broj na transakcii vo stranska valuta, koi
proizleguvaat od nabavki na sredstva ili uslugi na stranski pazari, pri {to
istoto se izlo`uva na sekojdnevni promeni na kursevite na stranskite valuti.
So sostojba na 31.12.2020 godina, Dru{tvoto nema izlo`enost na finansiski
obvrski vo stranska valuta (2019: nema).

6.3. Rizik od promeni na kamatite
Dru{tvoto se izlo`uva na rizik od promena na kamatnite stapki vo slu~aj koga
koristi krediti i pozajmici dogovoreni po varijabilni kamatni stapki ili koga
ima plasirano sredstva kaj drugi dru{tva ili banki dogovoreni po varijabilni
kamatni stapki.
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Smetkovodstvenata vrednost na finansiskite sredstva i obvrski
izlo`enosta na kamatniot rizik na krajot od godinite e kako {to sleduva:

spored

31 dekemvri
2020

31 dekemvri
2019

178
178

185
185

3.873
3.873

3.648
3.648

4.051

3.833

54
54

50
50

54

50

Finansiski sredstva
Nekamatonosni:
- Pari~ni sredstva
- Pobaruvawa od kupuva~i
- Ostanati pobaruvawa

Kamatonosni so promenliva kamata:
- Pari~ni sredstva

VKUPNO finansiski sredstva:
Finansiski obvrski
Nekamatonosni:
- Obvrski kon dobavuva~i
- Ostanati obvrski
Kamatonosni so varijabilna kamata:
Obvrski po zaemi
VKUPNO finansiski obvrski:

6.4. Rizik od likvidnost
Slednata tabela ja dava ro~nosta na finansiskite sredstva i obvrski na
Dru{tvoto so sostojba na 31 dekemvri 2020 godina spored nivnata dospeanost:
Do 1
mesec

1-3
mesici

3-12
meseci

Nad 12
meseci

Vkupno

Pari~ni sredstva
Pobaruv. od kupuva~i
Ostanati pobaruvawa

3.873
178
4.051

-

-

-

3.873
178
4.051

Obvrski kon dobavuv.
Ostanati obvrski

54
54

-

-

-

54
54

Slednata tabela ja dava ro~nosta na finansiskite sredstva i obvrski na
Dru{tvoto so sostojba na 31 dekemvri 2019 godina spored nivnata dospeanost:
Do 1
mesec
Pari~ni sredstva
Pobaruv. od kupuva~i

3.648
185

1-3
meseci

3-12
meseci
-

Nad 12
meseci
-

Godi{ni finansiski izve{tai za 2020 godina

Vkupno

-

3.648
185

16

INOVO STATUS AD Skopje

BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI

Ostanati pobaruvawa

3.833

-

-

-

3.833

Obvrski kon dobavuv.
Ostanati obvrski

50
50

-

-

-

50
50

7. Segmentno izvestuvawe
So ogled na svojata golemina i aktivnosti, Dru{tvoto vo tekot na svoeto rabotewe
ne e organizirano vo posebni segmeni nitu kako delovni (biznis) segmenti, nitu
kako geografski segmenti. Poradi ova, ne se vr{i segmentno prezentirawe na
raboteweto na Dru{tvoto.
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8. PRIHODI OD NADOMESTI
31.12.2020
(000) MKD
Prihodi od upravuva~ka provizija
Prihodi od vlezna provizija
Prihodi od izlezna provizija
Vkupno

1.544
3
1.547

31.12.2019
(000) MKD
1.589
1.589

9. OSTANATI OPERATIVNI PRIHODI
31.12.2020
(000) MKD
Prihodi od investiciono sovetuvawe
Prihodi od otpis na obvrski
Vkupno

600
600

31.12.2019
(000) MKD
600
600

Prihodite od investiciono sovetuvawe proizleguvaat od sklu~en dogovor za
investiciono sovetuvawe so edno dru{tvo za osiguruvawe na mese~en iznos od 50
iljadi MKD. Dogovorot e sklu~en na neodredeno vreme.

10. TRO[OCI ZA VRABOTENI
31.12.2020
(000) MKD
Bruto plati na vraboteni
Tro{oci za koristewe na sopstveno vozilo
Regres
Tro{oci za stru~no obrazovanie
Трошоци за службен пат
Vkupno

1.234
25
24
6
1.289

31.12.2019
(000) MKD
1.166
24
22
5
4
1.221

11. TRO[OCI ZA NAEMNINI

Tro{ocite za naemnina vo iznos od 272 iljadi MKD poteknuvaat od koristen
deloven prostor pod operativen naem vo tekot na periodot za izvr{uvawe na
aktivnostite na Dru{tvoto. Dogovorot za kirija (naem) e sklu~en zaklu~no do
01.12.2020 godina, a iznosot na mese~na kirija iznesuva od 350 EUR vo neto iznos.
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12. OSTANATI OPERATIVNI RASHODI
31.12.2020
(000) MKD
Tro{oci za intelektualni uslugi
Tro{oci za komunalni uslugi
Tro{oci za revizija (interna i eksterna)
Tro{oci za smetkovodstvo
Tro{oci za berza, CDHV i KHV
Tro{oci za telekomunikaciski uslugi
Ostanati rashodi
Vkupno

6
84
90
45
60
91
376

31.12.2019
(000) MKD
7
39
84
90
24
60
39
343

1313.
DANOK NA DOBIVKA

Soglasno danoчnite propisi Dru{tvoto spa|a vo grupata na danoчni obvrznici koi
imaat vkupen prihod do 3.000 ilajdi MKD. Tekovniot danok od dobivka se
presmetuva na osnova koja gi prestauva vkupnite prihodi na Dru{tvoto. Danokot
na dobivka se presmetuva so primena na vazeчkata stapka na datumot na izve{tajot
za finansiskata sostojba od 1%.Soglasno danoчnite propisi ovie Dru{tva se
oslobodeni od plaќawe na ovaa obvrska.

14. PARI^NI SREDSTVA
31.12.2020
(000) MKD
Denarski smetki vo banki
Blagajna
Devizni smetki vo banki
Vkupno

1.397
2.476
3.873

31.12.2019
(000) MKD
1.177
1
2.471
3.649
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15. POBARUVAWA
31.12.2020
(000) MKD
Pobaruvawa za provizija od Fondot
Pobaruvawa za investiciono sovetuvawe
Vkupno

128
50
178

31.12.2019
(000) MKD
135
50
185

16.NEMATERIJALNI SREDSTVA
31.12.2020
(000) MKD

31.12.2019
(000) MKD

Nabavna vrednost
Sostojba na 1 januari
Nabavki
Usoglasuvawa
Sostojba so 31 dekemvri

522
522

522
522

Akumulirana amortizacija
Sostojba na 1 januari
Amortizacija
Sostojba so 31 dekemvri

522
522

470
52
522

-

-

Sega{na vrednost na 31 dekemvri

Nematerijalnite sredstva vo celost se sostojat od kupen softver za obavuvawe na
aktivnostite na Dru{tvoto i toa softver za administracija na investiciskiot
fond.
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17. OPREMA
31.12.2020
(000) MKD

31.12.2019
(000) MKD

Nabavna vrednost
Sostojba na 1 januari
Nabavki
Ispravki i otu|uvawa
Sostojba so 31 dekemvri

333
333

333
333

Akumulirana amortizacija
Sostojba na 1 januari
Amortizacija
Ispravki i otu|uvawa
Akumulirana amortizacija na 31 dekemvri

333
333

333
333

-

-

Sega{na vrednost na 31 dekemvri

Dru{tvoto ne raspolaga so sopstven nedvi`en imot i zatoa koristi deloven
prostor pod operativen naem (Bele{ka 11). Opremata se sostoi od nabavena
kompjuterska i delovna oprema za obavuvawe na aktivnostite.

18. OBVRSKI SPREMA DOBAVUVA^I
31.12.2020
(000) MKD
Obvrski sprema dobavuva~i vo zemjata
Vkupno

54
54

31.12.2019
(000) MKD
50
50

19. OSTANATI TEKOVNI OBVRSKI
31.12.2020
(000) MKD
Obvrski za neto plati
Obvrski za danoci i pridonesi od plati
Ostanati obvrski
Vkupno
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20. AKCIONERSKI KAPITAL
Vo tekot na 2015 godina, vrz osnova na Re{enie od Komisija za hartii od
vrednost, izvr{eno e zgolemuvawe na osnovnata glavnina na Dru{tvoto soglasno
Zakonot za hartii od vrednost, preku izdavawe na 50,000 obi~ni akcii od ~etvrta
emisija, vo vkupen iznos od 50,000 EUR, so {to vkupniot kapital na Dru{tvoto
iznesuva 217,654 EUR, odnosno 13,374 iljadi MKD.
Zgolemuvaweto na osnovnata glavnina e registrirano vo nadle`nite institucii
vo mesec juli 2015 godina.
Sopstvenici na Dru{tvoto se slednite akcioneri:
EJ SI EM Konsult EOOD, Bugarija

Broj na akcii
217.654
217.654

% na u~estvo
100,00%
100,00%

31.12.2020
(000) MKD

31.12.2020
(000) MKD

21. ZARABOTUVA^KA (ZAGUBA) PO AKCIJA

Neto dobivka (zaguba) koja im pripa|a na imatelite
na obi~ni akcii

215

273

broj na akcii
31.12.2020
31.12.2020
Izdadeni obi~ni akcii na 1 januari
Izdadeni novi obi~ni akcii
Ponderiran prose~en broj na obi~nite akcii na
31 dekemvri
Zarabotuva~ka (zaguba) po akcija (vo MKD)

217.654
-

217.654
-

217.654

217.654

0,98

1,25

Godi{ni finansiski izve{tai za 2020 godina
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22. POTENCIJALNI OBVRSKI
Dru{tvoto ne se javuva kako tu`ena stranka vo sudski postapki, nitu pak ima
dadeni bilo kakvi garancii na drugi dru{tva.

23. NASTANI PO DATUMOT NA IZVESTUVAWE
По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба до датумот на
предавање на ревизорскиот извештај postoi материјално значаen настан а коj би
требало да бидe обелоденет во оваа белешка и тоа : На ден 01.03.2021 година склучен е
договор за закуп на деловен простор со нето месечна закупнина од 350 еура и со
важност од 01.12.2020 година до 01.12.2021 година.

24. OPERATIVNI NAEMI
Iznosot na idni pla}awa po osnov na sklu~eni dogovori za operativni naemi e
kako {to sleduva:
31.12.2020
31.12.2019
(000) MKD
(000) MKD
Do 1 godina od datum na izvestuvawe
Od 1 do 3 godini
Vkupno

258
258

250
250

25. TRANSAKCII SO POVRZANI SUBJEKTI
Dru{tvoto e povrzano so svoite akcioneri.
Zaklu~no so 31 декември 2020 godina, Dru{tvoto nema obvrski sprema akcionerot
EJ SI EM Konsult, EOOD Sofija (31.12.2019: nema obvrski).

Nema isplati na klu~niot rakovoden personal (~lenovi na Odbor na direktori).
Godi{ni finansiski izve{tai za 2020 godina
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Додаток 1

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето, во
согласност со одредбите од ЗТД
Во согласност со член 476 став 4 од Законот за трговски друштва, Годишната сметка која ја
изготвуваат Друштвата вклучува Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и
објаснувачки белешки.
Годишната сметка и финанискиот извештај кои се однесуваат на иста деловна година и кои се
подготвени во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва и прописите за сметководство,
треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите и расходите,
главнината, остварената добивка односно загуба на Друштвото за деловоната година.
Во согласност со член 477 став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на
Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на
секоја деловна година да изготви и Извештај за работењето на Друштвото со содржина определена во
членот 384 став 7 од ЗТД.
Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои
од Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.
Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на Годишната сметка и ставките во
финансиските извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.
Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работењето се дадени во
Додатоците 2 и 3.
Управителот на Друштвото го изготвил и потпишал Годишниот извештај за работењето.

ИНОВО СТАТУС АД Скопје

Годишна сметка
•

Извештај за финансиската состојба

•

Извештај за сеопфатна добивка

Додаток 2
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ЕМБС: 06255582
Целосно име: Друштво за управување со инвестициски фондови ИНОВО
СТАТУС АД Скопје
Вид на работа: 450
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2020

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки

Биланс на состојба

Ознака за
АОП

Опис

36

- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(037+045+052+059)

45

Нето за
тековна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за
тековна
година

Претходна
година

4.057.152,00

3.838.636,00

- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(046+047+048+049+050+051)

184.048,00

190.627,00

46

- - Побарувања од поврзани друштва

128.527,00

135.106,00

47

- - Побарувања од купувачи

50.000,00

50.000,00

49

- - Побарувања од државата по основ на
даноци, придонеси, царина, акцизи и за
останати давачки кон државата (претплати)

5.521,00

5.521,00

59

- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ
ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)

3.873.104,00

3.648.009,00

60

- - Парични средства

3.873.104,00

3.648.009,00

63

- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА
(001+035+036+044+062)

4.057.152,00

3.838.636,00

65

- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ
(066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)

4.002.978,00

3.787.741,00

66

- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

13.373.922,00

13.373.922,00

75

- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА

957.830,00

684.863,00

76

- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)

10.544.011,00

10.544.011,00

77

- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

215.237,00

272.967,00

81

- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)

54.174,00

50.895,00

95

- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до
108)

54.174,00

50.895,00

97

- - Обврски спрема добавувачи

53.508,00

50.229,00

3/19/2021, 12:01 AM

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на ...

2 of 5

99

https://e-submit.crm.com.mk/aaol/Admin/GenerateAAPreview.aspx?aai...

- - Обврски за даноци и придонеси на плата и
на надомести на плати

101

- - Тековни даночни обврски

111

- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ
И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)

666,00
666,00
4.057.152,00

3.838.636,00

Биланс на успех

Ознака
за
АОП

Бруто
за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за
тековна
година

Опис

Нето за
тековна
година

201

- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)

2.146.299,00

2.189.369,00

202

- - Приходи од продажба

2.146.299,00

2.189.369,00

207

- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)

1.935.674,00

1.916.076,00

208

- - Трошоци за суровини и други материјали

26.826,00

29.758,00

211

- - Услуги со карактер на материјални трошоци

349.472,00

389.792,00

212

- - Останати трошоци од работењето

302.047,00

256.523,00

213

- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)

1.257.329,00

1.187.766,00

214

- - Плати и надоместоци на плата (нето)

834.060,00

780.000,00

215

- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на
плата

70.728,00

65.328,00

216

- - Придонеси од задолжително социјално
осигурување

328.995,00

320.640,00

217

- - Останати трошоци за вработените

23.546,00

21.798,00

218

- - Амортизација на материјалните и
нематеријалните средства

223

- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ
(224+229+230+231+232+233)

4.652,00

3.079,00

224

- - Финансиски приходи од односи со поврзани
друштва (225+226+227+228)

4.652,00

3.079,00

227

- - Приходи по основ на курсни разлики од работење
со поврзани друштва

4.652,00

3.079,00

234

- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ
(235+239+240+241+242+243)

40,00

3.405,00

235

- - Финансиски расходи од односи со поврзани
друштва (236+237+238)

40,00

3.405,00

236

- - Расходи по основ на камати од работење со
поврзани друштва

237

- - Расходи по основ на курсни разлики од работење
со поврзани друштва

Претходна
година

52.237,00

13,00
40,00

3.392,00

3/19/2021, 12:01 AM
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246

- - Добивка од редовното работење (201+223+244)(204-205+207+234+245)

215.237,00

272.967,00

250

- - Добивка пред оданочување (246+248) или
(246-249)

215.237,00

272.967,00

255

- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
(250-252+253-254)

215.237,00

272.967,00

257

- - Просечен број на вработени врз основа на часови
на работа во пресметковниот период (во апсолутен
износ)

3,00

3,00

258

- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)

12,00

12,00

259

- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД

215.237,00

272.967,00

260

- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции
на матичното друштво

215.237,00

272.967,00

269

- - Добивка за годината

215.237,00

272.967,00

288

- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286)
или (286-270)

215.237,00

272.967,00

Државна евиденција

Ознака за
АОП

Опис

Нето за
тековна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

626

- - Побарувања по основ на продажба на
стоки и услуги и аванси дадени на
нефинансиски трговски друштва во
приватна и државна сопственост и јавни
препријатија во земјата (< или=АОП
006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП
047+АОП 048 ОД БС)

178.527,00

185.106,00

631

- - Основна главнина (сопственички
капитал) во удели поседувани од други
трговски друштва во приватна и државна
сопственост и јавни препријатија во
земјата (< или =АОП 065 од БС)

4.002.978,00

3.787.741,00

635

- - Обврски по основ на набавка на стоки и
услуги и аванси (краткорочни трговски
кредити) примени од нефинансиски
трговски друштва во приватна и државна
сопственост и јавни препријатија во
земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП
098+АОП 108 ОД БС)

53.508,00

50.229,00

638

- - Останати обврски кон органи на
законодавна, извршна и судска власт,
ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на
локална самоуправа и други правни лица
финансирани од буџет (< или=АОП
092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП
101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)

666,00

666,00

640

- - Приходи од продажба на стоки и услуги
(АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од
БУ)

2.146.299,00

2.189.369,00
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642

- - Приходи од продажба на услуги (< или =
АОП 202 од БУ)

668

- - Трошоци за суровини и материјали (<
или = АОП 208 од БУ)

671

- - Канцелариски материјали (< или = АОП
208 од БУ)

1.205,00

930,00

674

- - Материјал за чистење и одржување (<
или = АОП 208 од БУ)

1.248,00

491,00

675

- - Вода (< или = АОП 208 од БУ)

2.284,00

676

- - Потрошена електрична енергија (< или =
АОП 208 од БУ)

24.373,00

28.337,00

682

- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211
од БУ)

57.699,00

60.088,00

686

- - Наемнини за деловни простории во
земјата (< или = АОП 211 од БУ)

272.020,00

300.371,00

695

- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП
217 од БУ)

23.546,00

21.798,00

711

- - Надомест за банкарски услуги (< или =
АОП 212 од БУ)

20.688,00

21.934,00

712

- - Даноци кои не зависат од резултатот (<
или = АОП 212 од БУ)

4.000,00

23.869,00

717

- - Останати трошоци на работењето (< или
= АОП 212 од БУ)

186.178,00

177.548,00

722

- - Просечен број на вработени врз основа
на состојбата на крајот на месецот

3,00

3,00

723

- - Просечен број на вработени во
седиштето на субјектот врз основа на
состојбата на крајот на месецот

3,00

3,00

724

- - Број на подружници во кои се врши
дејност, без седиштето на субјектот

1,00

1,00

2.146.299,00

2.189.369,00

26.826,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за
АОП

2489

Опис

- 66.30 - Дејности на управување со
фондови

Нето за
тековна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

2.150.951,00

Потпишано од:
SUZANA KUZMANOSKA
suzana.kuzmanoska@gmail.com
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber
CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD
Skopje, C=MK

3/19/2021, 12:01 AM
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KibsTrust Qualified Certificate Services
Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од
страна на Централниот Регистар.

3/19/2021, 12:01 AM

ИНОВО СТАТУС АД Скопје

Годишен извештај за работењето

Додаток 3

ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ

Извештај за работа на Друштвото за управување со инвестициски фондови
Иново Статус АД Скопје во 2020 година

Скопје, Март 2021 година

1. ВОВЕД
Извештајот за работа на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје во 2020
година, ги содржи главните фактори и околности (деловно окружување) кои што влијаеле на работењето на
Друштвото во 2020 година, основните карактеристики на управувањето со Фондот, осврт на резултати од
управувањето со Фондот, акти на Друштвото, преземените активности за промоција на Друштвото и едукација на
пошироката јавност, како и извештај за финансиското работење по годишната сметка во 2020 година.
2. ДЕЛОВНО ОКРУЖУВАЊЕ
Во 2020 година големо влијание на пазарот на капитал имаше здравствена криза предизвикана од вирусот Ковид
19. Индексите во светот воопшто беа шаренолики, индексите од европските берзи имаа пад од околу 4 до 5 %,
берзите во Америка (УСА) беа со раст околу 16 %, индексите во Јапонија имааа годишен раст од околу 16 %.
Берзите од Индија имаа раст околу 16 %, берзите во Кина имаа раст на индексите околу 27 %, додека берзите во
Бразил имаа раст околу 3 %. Во 2020 година берзите во Русија забележаа пад на индексите од околу 10%. Цените
на акциите од Македонската берза имаа раст, така МБИ10 пораснаа за 1,20%, а индексот на обврзници ОМБ
имаше раст од 0,08%. Индексите на берзите во регионот беа намалени, така индексот на Бугарската берза SOFIX
покажа пад од 21,23%, индексот на Српската берза Belexline покажа пад од 9,31%, индексот на Црногорската
берза покажа пад од 9,43%. Активата на Отворениот инвестициски фонд Иново Статус Акции во оваа година
беше изложена на Македонската берза, Бугарската берза, Српската и Црногорската берза. Приносот на
Отворениот инвестициски фонд Иново Статус Акции за 2020 беше негативен и изнесуваше -4,58 %.
3. УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ
3.1. Основни карактеристики
Основни карактеристики на управувањето со Фондот во 2020 година се:
• Нето имотот на Фондот заклучно со 31.12.2020 година изнесуваше 61.440.200,80 денари, односно
995.886,16 евра.
• Во 2020 година беа поднесени 3 барања за купување на удели, додека за откуп на удели беа
поднесени 3 барања, а вкупно издадени потврди за купување на удели беа 33 и потврди за откуп на
удели 3.
• Уделот заклучно со 31.12.2020 година изнесуваше 35,0457ден.
• Структурата на портфолиото на хартии од вредност изнесуваше: 69,3705 % во акции, 21,4248 % во
обврзници и 9,2047% во пари и паричен еквивалент.
• Структурата на портфолиото на хартии од вредност на 31.12.2020 се состоеше од акции од домашни
акционерски друштва со вкупно учество од 30,2287% од вкупните средства, акции од странски
акционерски друштва со вкупно учество од 39.1418% од вкупните средства, домашни обврзници со
вкупно учество од 0,3880% од вкупните средства и корпоративни обврзници од странство со
вкупно учество од 21,0368% од вкупните средства.
• Учеството на домашните акционерски друштва во портфолиото на фондот на 31.12.2020 е следно:
акциите на Стопанска банка АД Битола со 1,3406% од вкупните средства, Комерцијална Банка АД
Скопје со 2,3761% од вкупните средства, Стопанска Банка АД Скопје со 4,3517% од вкупните
средства , ТТК АД Скопје со 2,7363% од вкупните средства, Макпетрол АД Скопје со 4,5423% од
вкупните средства, Аутомакедонија АД Скопје со 0,5541% од вкупните средства, Скопски Пазар АД
Скопје со 0,5845% од вкупните средства, Гранит АД Скопје со 1,5768% од вкупните средства,
АДИНГ АД Скопје со 1,2148% од вкупните средства, Усје АД Скопје со 0,4221% од вкупните
средства, Бетон АД Скопје со 0,9235% од вкупните средства, Раде Кончар АД Скопје со 2,2888%
од вкупните средства, Алкалоид АД Скопје со 3,3235% од вкупните средства, ЗК Пелагонија АД
Битола со 0,2192% од вкупните средства, Жито Вардар АД Велес 0,0000% од вкупните средства,
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола 0,3381 од вкупните средства, Арцелормиттал Скопје
(ХРМ) со 0,0046% од вкупните средства, Макстил АД Скопје со 0,1842% од вкупните средства,
Тетекс АД Тетово со 1,4785% од вкупните средства, Хотели Метропол АД Охрид 0,4838% од
вкупните средства, РЖ Техничка контрола АД Скопје со 0,6313% од вкупните средства и РЖ
Услуги АД Скопје со 0,6631% од вкупните средства.
• Учеството на домашните државни обврзници во портфолиото на фондот на 31.12.2020 е следно:
РМДЕН11 со 0,3880% од вкупните средства.
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•

•

Учеството на странските акционерски друштва во портфолиото на фондот на 31.12.2020 е следно:
Нафтена Индустрија Србије а.д. Нови Сад 0,5485% од вкупните средства, Црногорски Телеком АД
Подгорица 0,1873% од вкупните средства, Југопетрол А.Д. Котор Црна Гора 0,4497% од вкупните
средства, Делта Кредит АДСИЦ- Бугарија со 1,7054% од вкупните средства, Буланд инвестменс
РЕИТ АДСИЦ- Бугарија со 8,6805% од вкупните средства, Формопласт АД Крџали -Бугарија со
9,4779% од вкупните средства, Етропал АД Етрополе –Бугарија со 4,5054% од вкупните средства ,
Еврохолд АД – Бугарија со 5,8813% од вкупните средства, Синететика АД Софија со 3,1947% , ССЛ
Реалити РЕИТ-Софиа-ERQ (Старо име Експат имоти) 3,6463% и Фјучарс капитал АД Софиа-5FC
0,8647%.
Учеството на странските корпоративни обврзници во портфолиото на фондот на 31.12.2020 е
следно: GCON (издадеан од ЏиПиЕС Контрол -Бугарија) 2,5431% од вкупните средства, ОЅYА
(издадена од Синтетика-Бугарија ) 2,2131% од вкупните средства, BULA( издадена од Булгарплод Бугарија) 2,9692% од вкупните средства, S28H (издадена од Старком холдинг-Бугарија ) 3,1303% од
вкупните средства, 9RTD (издадена од Хипо кредит АД Софија -Бугарија ) 1,4649% од вкупните
средства , 8AVA (издадена од Бобов Дол-Бугарија ) 2,8157% од вкупните средства и 8AVA
(издадена од Астерион Булгарија ЛТД-Бугарија ) 1,7165% од вкупните средства, POW 1 (издадена
од Power Logistics Ltd-Бугарија ) 2,4178од вкупните средства и 5V2C (издадени од Холдинг ВарнаБугарија) 1,7663% вкупните средства.

Со цел согледување на резултатите од управувањето со Фондот во периодот 01.01-31.12.2020 година во
продолжение се презентира и табеларен приказ:

Нето вредност по удел (ден.) 01.01.-31.12.2020
38
36
34
32
30
јан.20 фев.20 мар.20 апр.20 мај.20 јун.20 јул.20 авг.20 септ.20 окт.20 ноем.20 дек.20
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Struktura na portfolioto na 31.12.2020
na o.i. Inovo Status Akcii
0,20%

9,01%

30,23%
21,04%

0,39%
39,14%
Akcii -doma{ni akcionerski
dru{tva 30,23%
Obvrznici -doma{ni-dr`avni
0,39%
Akcii-stranski akcionerski
dru{tva 39,14%
Obvrznici -stranski kroprativni 21,04%
Pobaruvawa 0,20%
Pari i pari~en ekvivalent
9,01%

Нето вредност на имотот на фондот (ден) по квартали - 2020
година
63.000.000,00
62.000.000,00
61.000.000,00
60.000.000,00

62.505.056,30

59.000.000,00

58.000.000,00

61.440.200,80

60.640.471,96
58.727.285,36

57.000.000,00
56.000.000,00
Q1 2020

Q2 2020

Q3 2020

Q4 2020
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4.СОСТАВ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ОРГАНИТЕ НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ
Во 2020 година, Друштвото ги остваруваше своите активности преку органите на Друштото и тоа: Собрание на
акционери и Одбор на директори и тоа:
4.1. Собрание на акционери брои 1 акционер: ЕЈ СИ ЕМ Консулт ДОО Софија. Собранието на акционери во
рамките на своите надлежности ги врши сите работи утврдение со законските прописи и Статутот на Друштвото.
4.2. Одборот на директорите на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје во
текот на 2020 година работеше со непроменет состав, и тоа: Претседател на Одборот на директори- Иван
Овчаров; извршните директори, Главен Извршен директор- Миа Стефановска Зографска; Извршен директор
Благој Митров, Неизвршни членови на Одборот на директори- Јордан Цанов и Олга Јорданова (неизвршен и
независен член).
Табела бр.1-Членови на Одбор на директори на Иново Статус АД Скопје
Возраст
Пол
Работно место
Податоци за материјални надоместоци и други права
од договори за работа
Државјанство
Мандат
Податоци за членување во други органи на управување
Податоци за членување во други органи на надзор
Надоместок кој го добиваат како членови на Одбор

Возраст
Пол
Работно место
Податоци за материјални надоместоци и други права
од договори за работа
Државјанство
Мандат
Податоци за членување во други органи на управување
Податоци за членување во други органи на надзор
Надоместок кој го добиваат како членови на Одбор

Возраст
Пол
Работно место
Податоци за материјални надоместоци и други права
од договори за работа
Државјанство
Мандат
Податоци за членување во други органи на управување
Податоци за членување во други органи на надзор
Надоместок кој го добиваат како членови на Одбор

Возраст
Пол
Работно место
Податоци за материјални надоместоци и други права
од договори за работа

Иван Овчаров
44 години
машки
Извршен директор
Деловна тајна
Бугарско
2020
Деловна тајна
Деловна тајна
Не добиваат
Олга Јорданова
54 години
женски
Извршен директор на Актива Капитал АД Софија
Деловна тајна
Бугарско
2020
Деловна тајна
Деловна тајна
Не добиваат
Јордан Цанов
55 години
машки
Управител
Деловна тајна
Бугарско
2020
Деловна тајна
Деловна тајна
Не добиваат
Миа Стефановска Зографска
44 години
женски
Главен Извршен директор на Иново Статус АД Скопје
Нето 457.596 денари годишно
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Државјанство
Мандат
Податоци за членување во други органи на управување
Податоци за членување во други органи на надзор
Надоместок кој го добиваат како членови на Одбор

Возраст
Пол
Работно место
Податоци за материјални надоместоци и други права
од договори за работа
Државјанство
Мандат
Податоци за членување во други органи на управување
Податоци за членување во други органи на надзор
Надоместок кој го добиваат како членови на Одбор

Македонско
2020
Не членува
Не членува
Не добиваат
Благој Митров
60 години
машки
Извршен директор на Иново Статус АД Скопје
Нето 361.656 денари годишно
Македонско
2020
Не членува
Не членува
Не добиваат

5. АКТИ НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ И ОТВОРЕНИОТ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
Во текот на 2020 година, на почетокот на месец Јануари 2020, согласно со одредбите од Законот за трговските
друштва и одредбите од Правилникот за начинот и роковите за врешење на попис и усогласување на
сметководствената со фактичката состојба, Друштвото за управување со инвестицискиот фонд Иново Статус АД
Скопје на седница на Одборот на директори донесе Извештај за извршениот попис на средствата и обврските со
состојба на 31.12.2019 година на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје со
Одлука за усвојување на Извештај за извршениот попис на средствата и обврските со состојба на 31.12.2019
година. Исто така, во текот на овој период беше донесен и Годишен извештај на Внатрешниот ревизор за 2019
година со Одлука за усвојување на Годишен извештај на Внатрешниот ревизор за 2019 година. Беше донесен и
Извештај за извршенa внатрешна контрола на работењето со клиенти согласно Програмата за ефикасно
намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање на тероризам на
Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје, со состојба 31.12.2019 година со
Одлука за усвојување на Извештај за извршенa внатрешна контрола на работењето со клиенти согласно
Програмата за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање
на тероризам на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје, со состојба
31.12.2019 година.
На почетокот на месец Февруари 2020 година беа донесени и следните предлог одлуки Предлог-Одлука за
отповикување на членови на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови
Иново Статус АД Скопје АД Скопје, Предлог-Одлука за избор на членови на Одборот на директори на
Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје АД Скопје, Предлог -Одлука за
свикување на Собрание на акционери на Друштвото, со Предлог-Дневен ред. Истите Предлог-Одлуки беа
усвоени од Одборот на директори и доставени до Собрание на акционери за одлучување.
На 06.03.2020 година беше одржано Собрание. На Собранието беа донесени следните одлуки и тоа: ПредлогОдлука за отповикување на членови на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски
фондови Иново Статус АД Скопје АД Скопје и Предлог-Одлука за избор на членови на Одборот на директори на
Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје АД Скопје. Истите ПредлогОдлуки беа едногласно усвоени и доставени до Комисијата за хартии од вредност за согласност. Истите добија
согласност од страна на Комисијата за хартии од вредност.
На ден 06.03.2020 година беше одржана и конститутивна седница на Одбор на директори на која беа
донесениследните одлуки: Предлог -Одлука за избор на Претседател на Одбор на директори на Друштвото за
управување со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ и Предлог- Одлука за назначување на
извршни директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ. За
претседател беше избран г-дин Иван Овчаров, а за Главен извршен директор беше избрана Миа Стефановска
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Зографска и за Извршен директор беше избран Благој Митров. На 11.03.2020 година беше донесена и Одлука за
назначување на извршен член на Одборот на директори како одговорно лице за усогласеноста на работењето на
Друштвото со прописите. Истата беше едногласно усвоена. За истите одлуки беше добиена согласност од страна
на Комисијата за хартии од вредност.
Исто така, во ова полугодие беше одржан и подготвителен одбор за одржување на Годишно собрание на
25.03.2020 година. На тој Одбор беа донесени следните Предлог-Одлуки и Предлог-Извештаи и тоа: Извештај за
работа на Друштвото во 2019 година со Предлог - Одлука за одобрување на Извештајот за работа на Друштвото
во 2019 година; Годишна сметка на Друштвото за 2019 година со Предлог -Одлука за одобрување на годишната
сметка на Друштвото во 2019 година, Финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година, со Предлог -Одлука за
одобрување на Финансиските извештаи на Друштвото во 2019 година; Финансиски извештаи на Отворен
инвестициски фонд Иново Статус Акции за 2019 година и Извештај за работа на Фондот за 2019, со Предлог Одлука за одобрување на Финансиските извештаи на Отворениот инвестициски фонд Иново Статус Акции во
2019 година и Извештај за работа на Фондот за 2019; Извештајот на овластен ревизор за ревизија на годишната
сметка и на финансиските извештаи на Друштвото и на финансиските извештаи на Отворениот инвестициски
фонд Иново Статус Акции во 2019 година; Извештај за работа на Одборот на директори на Друштвото во 2019
година со Предлог-Одлука за одобрување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Друштвото во
2019 година; Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната и полугодишната сметка и на
финансиските извештаи на Друштвото и на годишните и полугодишните финансиски извештаи на Отворениот
инвестициски фонд Иново Статус Акции за 2020 година со Предлог -Одлука за назначување на овластен ревизор
за ревизија на годишната и полугодишната сметка и на годишните и полугодишните финансиски извештаи на
Друштвото и на финансиските извештаи на Отворениот инвестициски фонд Иново Статус Акции за 2020 година
и Предлог -Одлука за свикување на Собрание на акционери на Друштвото, со Предлог-Дневен ред. Истите
Предлог-Одлуки и Предлог-Извештаи беа усвоени од Одборот на директори и доставени до Собрание на
акционери за одлучување.
На 27.04.2020 година беше одржано Годишно собрание. На Собранието беа донесени следните Извештаи и
Одлуки и тоа: Извештај за работа на Друштвото во 2019 година со Одлука за одобрување на Извештајот за
работа на Друштвото во 2019 година; Годишна сметка на Друштвото за 2019 година со Одлука за одобрување на
годишната сметка на Друштвото во 2019 година Финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година, со Одлука
за одобрување на Финансиските извештаи на Друштвото во 2019 година; Финансиски извештаи на Отворен
инвестициски фонд Иново Статус Акции за 2019 година и Извештај за работа на Фондот за 2019, со Одлука за
одобрување на Финансиските извештаи на Отворениот инвестициски фонд Иново Статус Акции во 2019 година
и Извештај за работа на Фондот за 2019; Извештајот на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на
финансиските извештаи на Друштвото и на финансиските извештаи на Отворениот инвестициски фонд Иново
Статус Акции во 2019 година; Извештај за работа на Одборот на директори на Друштвото во 2019 година со
Одлука за одобрување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Друштвото во 2019 година и
Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната и полугодишната сметка и на финансиските извештаи
на Друштвото и на годишните и полугодишните финансиски извештаи на Отворениот инвестициски фонд Иново
Статус Акции за 2020 година со Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната и
полугодишната сметка и на годишните и полугодишните финансиски извештаи на Друштвото и на
финансиските извештаи на Отворениот инвестициски фонд Иново Статус Акции за 2020 година. Сите одлуки беа
донесени едногласно. Истите беа доставени до Комисијата за хартии од вредност за информирање.
Во втората половина од 2020 година на седница на Одбор на директори одржана на 24.08.2020 година, Одборот
ги усвои полугодишните финансиски извештаи на Друштвото и на Отворениот инвестициски фонд заклучно со
30.06.2020 година. На истата седница беше усвоен и Полугодишен извештај за работењето на Внатрешната
ревизија за 2020 година.
На последната седница на Одборот на директори во Декември 2020 година, беше донесена Одлука за вршење на
редовен годишен попис (инвентар) на средствата и обврските со состојба на 31.12.2020 година и Комисија за
попис. Истата беше разгледана и едногласно усвоена од Одборот на директори. На истата седница беше донесена
и Годишна програма и план за работа на Внатрешната ревизија за 2021 година на Друштвото.
6. АКТИВНОСТИ ВО ДЕЛОТ НА ИНФОРМАТИЧКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
6.1. Софтверскиот пакет за фондовско работење – КОМАНС
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Во периодот 01.01.-31.12.2020 г. се користеше апликација на софтверскиот пакет за фондовското работење КОМАНС.
Ажурирањето на податоците беше на дневно ниво. Извештаи од програмата се вадеа по потреба.
Заштита на податоци (бекап на базата) се прави секојдневно, автоматски на диск медимите.
6.2. Веб страна на друштвото
Во периодот 01.01.-31.12.2020 година веб страната уредно беше ажурирана секој ден.
Активности кои беа спроведувани на дневно ниво се следните:
Внесување на вредноста на уделот.
Внесување на имотот на фондот
Внесување на дневен извештај
Внесување на вести од земјата и странство од областа на економија, бизнис и берзанско работење.
Исто така на веб страната беа внесени и годишниот неривидиран и ревидиран извештај за 2019 година за Фондот
и Друштвото, како и каварталниот извештај од првиот квартал за Фондот за 2020 и полугодишниот неревидиран
и ревидиран извештај за Фондот за 2020 година.
Во 2020 година повремено е правено back up на податоци на виртуелен диск, како дел од пакетот за
телекомуникациски услуги од Македонски телеком, исто така повремено е правен back up на надворешен диск.
6.3. Софтверски апликации за тековно работење
Во периодот 01.01-31.12.2020 година се користеа основните софтверски апликации од MS Office: Word, Excel,
Power Point и други. Поединечни текстови беа обработени со Acrobat reader, особено текстовите кои беа ставани
на веб стараната со цел при нивно отварање од страна на клиентите и посетителите на веб страната да не се
појави проблем во смисла на фонтовска подршка.
За техничка и фундаментална анализа на акциите се користеше претежно Ехсел и други соодветни софтверски
алатки како и повеќе веб страни.
Во 2020 година користен е електронски потпис со цел праќање податоци кон Комисија за хартии од вредност и
Народна банка на Република Македонија преку СРИС апликацијата од Комисијата за хартии од вредност.
6.4. Заштита на податоци и фајлови (Backup)
Во периодот 01.01.-31.12.2020 година се правеше заштита на податоци и тоа:на дневно ниво, на крајот од
работниот ден се прави заштита на базата на податоци од КОМАНС.
На неделно ниво се прави заштита на тековните фајлови од сите работни станици ( вообичаено фајловите од
фолдерите My documents, Desctop и од други фолдери).
Во текот на годината повремено се правеше заштита на податоците на USB и на надворешен диск.
Поради нужноста од непрекинато работење на компјутерскиот систем, на серверот се прави заштита на податоци
на софистициран начин со помош на секундарен диск ( Мирор ) во пероиoд од дел на секунда. Во случај на испад
на примарниот диск секундарниот останува во функција, така во суштина не постои престанок на работа поради
оштетување на податоци или медиуми за памтење на податоци.
7. ПРОМОТИВНИ И ЕДУКАТИВНИ АКТИВНОСТИ
Во текот на 2020 година, а во согласност со новонастаната состојба со Корона вирусот, следствено со
прогласувањето на вонредната состојба, јавноста редовно и навремено се информираше преку ажурирање и
дистрибуирање на информациите преку веб страницата на Друштвото, веб страната на Македонската берза.
Промоцијата на Фондот се одвиваше онлине.
8. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2020 ГОДИНА
Во периодот од 01.01-31.12.2020 година Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД
Скопје, оствари вкупен приход во износ од 2.150.951,00 денари.
Најголемиот дел од приходите во износ од 1.543.458,00 денари или 71,757 % од вкупните приходи е остварен по
основ на надомест за управување.
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Приходите по основ на влезна провизија изнесуваат 2.841,00 денари и претставуваат 0,132% од вкупните
приходи,позитивни курсни разлики изнесуваат 4.652,00 денари или 0,216% и приходите остварени од
инвестициско советување изнесуваат 600.000,00 денари или 27,895%.
Вкупните расходи остварени за период од 01.01-31.12.2020 година изнесуваат 1.935.714,00 денари.
Трошоците за бруто плати се реализирани во износ 1.233.783,00 денари и истите учествуваат во вкупните
расходи со 63,738%.
Трошоците по основ на колективен договор изнесуваат 48.196,00 денари и претставуваат 2,49% од вкупните
расходи за овој период. Овие трошоци се направени за паркинг за сопствено возило 24.650,00 денари, регрес за
годишен одмор 23.546,00 денари
Материјалните и слични трошоци изнесуваат 37.472,00 денари или 1,936% од вкупните расходи (трошоци за:
весници, хигиена, смет, канцелариски материјал, парно, електрична енергија, радиодифузна такса и слично).
Трошоците за банкарски услуги изнесуваат 20.688,00 денари и истите учествуваат со 1,069% во вкупните
расходи. Трошоците за закупнина во износ од 272.020,00 денари (14,053% од вкупните трошоци за услуги). За
телефонски услуги направени се трошоци во износ од 59.234,00 денари (3,06%). Останатите трошоци за услуги се
направени за користење на: книговодствени услуги 90.000,00 денари, трошоци за ЦДХВ 20.919,00 денари,
трошоци за берза 4.130,00, ревизија 43.618,00 денари, внатрешна ревизија 39.996,00, комунална такса за фирма
4.000,00,комисија 24,000,00, нотар 15,450,00 и останати нематеријални трошоци (судски такси и нотарски
заверки) 22.168,00 ден.
Амортизација на материјални и нематеријални средства изнесува 00,00 денари.
Негативни курсни разлики изнесуваат 40,00 денари.
***
Како резултат од повеќе остварени приходи од расходи, Друштвото за управување со инвестициски фондови
Иново Статус АД Скопје за период од 01.01-31.12.2020 година оствари добивка пред оданочување во износ од
215.237,00 денари.
Пресметан е данок од добивка во износ од 0,00 денари, а остварената загуба по оданочување заклучно со
31.12.2020 година изнесува 10.544.011,00 денари.
Вкупната актива на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје на 31.12.2020
година изнесува 4.057.152,00 денари. Во структурата на активата доминираат најликвидните средства (парични
средства, депозити во банки) со 95,46% учество (3.873.104,00 денари). Учеството на основните средства изнесува
0,00% од вкупната актива и истите изнесуваат 0,00 денари, нематеријалните вложувања изнесуваат 0,00 денари
побарувањата се 184.048,00 денари или 4,54 % од вкупната актива на друштвото.
Вкупната пасива на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје на 31.12.2020
година изнесува 4.057.152,00 денари и тоа вкупните обврски до 31.12.2020 година изнесуваат 54.174,00 денари, а
тоа се обврски кон добавувачи, капитал на основачите во износ од 13.373.922,00 денари, пренесена загуба
изнесува 10.544.011,00 денари, акумулирана добивка 957.830,00 и добивка за оваа 2020 година изнесува
215.237,00 денaри.

Одбор на директори
Претседател
Иван Овчаров
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