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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 
 
До Раководството на Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИН  
Македонија, Тетово 

 
Извештај за финансиските извештаи 
 
Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Подружница ФУТУРЕ 
ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Северна Македонија, Тетово (во 
понатамошниот текст: „Друштвото“), кои што ги вклучуваат извештајот за финансиската 
состојба заклучно со 31 декември 2019 година, како и извештајот за сеопфатна добивка, 
извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината што 
тогаш завршува и прегледот на значајните сметководствени политики и други 
објаснувачки информации. 
 
Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи 
 
Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие 
финансиски извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во 
Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за 
подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално 
погрешно прикажување, без разлика дали е 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 Стандарди за 
ревизија прифатени во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги 
почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме 
разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. 
 
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 е резултат на 
измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува 
интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на 
финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се 
соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на 
интерната контрола на Друштвото. 

 
 
  



 

2 
 

 
Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени 
политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на 
раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. 

 
Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и 
соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 
 
 
Мислење 
 
Според нашето мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат објективно, во сите 
материјални аспекти, финансиската состојба на Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ 
ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Северна Македонија, Тетово заклучно со 31 
декември 2019 година, финансиска успешност, како и парични текови за годината што 
тогаш завршува во согласност со Сметководствена стандарди прифатени во Република 
Северна Македонија. 
 
 
Извештај за останати правни и регулативни барања 
 
Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на Годишниот извештај и 
Годишната сметка во согласност со Законот за трговските друштва и истите беа 
прифатени и одобрени од Раководството на Друштвото. Наша одговорност е да 
издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишен извештаи и годишната 
сметка на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за 
ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 која е во примена во Република 
Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации 
обелоденети во годишниотр извештај конзистентни со годишна сметка и приложените 
ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 
декември 2019.  
 
 
 
 
Скопје, 17 август 2020 
 
 
 

 
 АУДИТ 4ЈУ ТП Шенаси Ајредин Бајрами 

 
Овластен ревизор  Управител 

  
  
  
  

Шенаси Бајрами  Шенаси Бајрами 
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Извештај за сеопфатна добивка 
Годината што завршува на 31 декември 

 
 Белешка 2019 2018 

    
Приходи од продажба 5 35.064 16.479 
Набавна вредност на продадени добра 6 (34.581) (11.874) 

Бруто добивка  483 4,605 
Останати оперативни трошоци 7 (18.086) (6.809) 
Административни трошоци 8 (467) (208) 

Загуба од оперативно работење  (18.070) (2.412) 
    
Финансиски приходи 9 15 - 
Финансиски расходи 10 (227) (84) 

Финансиски расходи - нето  (212) (84) 
    
Загуба пред оданочување  (18.282) (2.496) 
    

Загуба за годината  (18.282) (2.496) 
    

Вкупно сеопфатна загуба за годината  (18.282) (2.496) 
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Извештај за промени на капитал  
 
 

 
Основна 
главнина 

Акумулирана 
загуба 

Загуба за 
годината 

Вкупно 

Состојба на 1 јануари 2019 308 (184) (2.496) (2.372) 

     

Загуба за 2019-та година - - (18.282) (18.282) 

     
Состојба на 31 декември 
2019 308 (184) (20.778) (20.654) 
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Извештај за парични текови 
За годината што завршува на 31 декември 
 

ОПИС 
 

Белешка 2019 2018 

Загуба за годината  (18.282) (2.496) 

Позитивни курсни разлики 9 (15) - 

Негативни курсни разлики 10 36 28 

Банкарски провизии 10 191 56 
Оперативна загуба пред промени во 
обртниот капитал  (18.070) (2.412) 

    

Побарувања кон неповрзани купувачи 12 15.098 (15.098) 

Побарувања кон поврзани купувачи 11 (7.446) - 

Останати побарувања 13 (38.544) (1.235) 

Обврски спрема добавувачи 17 25.222 (13) 

Обврски кон поврзани субјекти 16 34.641 - 

Обврски по основ на заеми и кредити 18 (10.468) 19.145 

Останати обврски 19 8 6 
Нето парични текови генерирани од 
оперативни активности  441 393 

    

Позитивни курсни разлики 9 15 - 

Негативни курсни разлики 10 (36) (28) 

Платени банкарски провизии 10 (191) (56) 
Нето парични текови користени за 
инвестициски активности  (212) (84) 

Паричен тек за тековна година  229 309 

Парични средства на почеток на година  442 133 

Парични средства на крај на година  671 442 
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1. Општи информации за Друштвото 

 
Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Северна 
Македонија, Тетово е регистрирана во Централниот Регистар на Република Северна 
Македонија со следниве податоци: 
 
 
ЕМБС: 7198507 
Целосен назив на Субјектот на 
Упис: 

Друштво со ограничена одговорност ФУТУРЕ 
ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС-
Косово-Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ 
ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Македонија, Тетово 

Кратко име: Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД 
ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Северна Македонија, 
Тетово 

Седиште: Маршал Тито Блок 54/ЛАМ 13 Тетово 
Вид на субјект на упис: ПОДРУЖНИЦА 
Датум на основање: 20 април 2017 
Единствен даночен број:  4028017531731 
Приоритетна дејност: 35.14 – Трговија на електрична енергија 
Организационен облик 05.8 – подружница на странско друштво 

 
 

Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Северна 
Македонија, Тетово е во сопственост на ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ 
ДИНАМИКС Приштина, Косово со 100%. 
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2. Значајни сметководствени политики 

 
Основните сметководствени политики применети при составување на Годишната 
сметка се наведени во понатамошниот текст. 
 

2.1 Основа за подготовка на Годишната сметка 
 
Финансиските извештаи се подготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со 
Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник бр. 28/2004 со измените 
84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/201, 166/2012, 187/2013, 38/2014, 
41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/16, 30/16 и 61/2016) и Правилникот за 
сметководство (објавен во Службен весник бр. 159/2009, бр.164/2010 и 107/2011), каде 
што се објавени Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ). Во 
правилникот за сметководство се објавени Меѓународните Стандарди за Финансиско 
Известување (МСФИ) од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните Сметководствени 
Стандарди (МСС) од МСС 1 до МСС 41, толкувањата издадени од Комитетот за 
толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до 
КТМФИ 17 и толкувањата на Постојниот комитет на толкувања (ПКТ) од ПКТ 7 до ПКТ 
32. 
 
МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ13, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 
и КТМФИ 21 не се вклучени во правилникот за сметководство и не се применети од 
страна на Друштвото. 
 
МСФИ стандардите (вклучувајќи го и МСФИ 1) иницијално беа објавени во Службен 
весник во 1997 и оттогаш следеа неколку промени. Последната промена беше 
објавена во декември 2010 година. 
 
Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа 
издадени во Службен весник. 
 
Годишната сметка не е консолидирана. 
 
Годишната сметка и објаснувачките белешки се прикажани во македонски денар 
(МКД).  
 
Раководството ги изготви овие финансиски извештаи и објаснувачките белешки врз 
основа на принципот на континуитет, земајќи ги во предвид тековните намери, 
веројатноста од продолжување со работењето и достапноста до финансиски извори 
на средства. 
 
Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите 
законски финансиски извештаи во согласност со фискалната и законска регулатива во 
Република Северна Македонија. 
 
Подготовката на Финансиските извештаи, годишната сметка и објаснувачките белешки 
во согласност со општо прифатените сметководствени стандарди, бара користење на 
определени критични сметководствени проценки кои се базирани на најдобрите 
познавања на раководството на тековните настани и акции. 
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2. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

 
2.2 Странски валути 

 
а) Функционална и известувачка валута 

 
Ставките вклучени во финансиските извештаи се мерени користејќи ја валутата на 
основната економска средина во којашто работи Друштвото (“функционална валута„). 
 
Финансиските извештаи се претставени во македонски денари (“MKД”), којашто е 
функционална и известувачка валута. 

 
б) Трансакции во странска валута 

 
Деловните трансакциите искажани во странска валута се искажани во 
функционалната валута, Македонски денари (МКД), со примена на официјалниот 
среден девизен курс на денот на трансакцијата. Побарувањата и обврските во 
странска валута се искажани во денари по средниот курс на Народната Банка на 
Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период и за истите 
постои аналитика во странска валута. Добивките и загубите кои произлегуваат од 
подмирувањето на такви трансакции и од искажувањето на монетарните средства и 
обврски назначени во странски валути според курсот на датумот на известување се 
вклучени во билансот на успех. 
 
Немонетарните ставки кои се евидентирани по историска вредност, назначени во 
странска валута, се курсираат користејќи го девизниот курс на денот на трансакцијата. 
 
Немонетарните ставки кои се евидентирани по објективна вредност, деноминирана во 
странска валута, се курсираат користејќи ги девизните курсеви на датумот кога е 
определена објективната вредност. 
 
Странска валута со кои работи Друштвото воглавно е еврото (ЕУР).  
 
Девизните курсеви кои се користат за искажување на 31 декември 2019 и 31 декември 
2018 се следниве:  

 
 

Валута 31 Декември 2019 31 Декември 2018 
ЕУР 61.4856 61.4950 
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2. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

 
2.3 Побарувања од купувачи и останати побарувања 

 
Побарувањата од купувачите и останатите побарувања иницијално се признаваат по 
пазарната вредност и последователно се мерат по амортизирана набавна вредност 
користејќи го методот на ефективна камата, намалена за исправка на вредноста на тие 
побарувања. Исправката на вредноста на побарувањата од купувачи се применува 
кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во состојба да ги наплати 
побарувањата според договорените услови. Значајните финансиски тешкотии на 
должникот, веројатноста од банкротирање или финансиска реорганизација, како и 
доцнења во плаќањата се земаат како индикатори за намалување на вредноста на 
побарувањата. Износот на исправката е разлика помеѓу сметководствената вредност 
и сегашната вредност на очекуваните парични текови. Сметководствената вредност 
на побарувањето се намалува со употреба на корективна сметка, и износот на 
загубата се признава во билансот на успех. Кога побарувањето не може да се наплати, 
се отпишува преку корективната сметка за побарувањата. 

 
2.4 Парични средства 

 
Паричните средства вклучуваат денарски и девизни парични средства на сметки кај 
комерцијалните банки, депозити во банки и парични средства на благајна. 

 
2.5 Резервации и потенцијални обврски 
 

Резервациите се признаваат кога Друштвото има во сегашноста законска или 
конструктивна обврска како резултат на минати настани и веројатно е дека ќе биде 
потребен одлив на ресурси кои содржат економски користи за да ја подмират 
обврската и може да се обезбеди и сигурна проценка за висината на обврската. 
 
Резервациите се мерат и се евидентираат како најдобра проценка на трошоците 
потребни за подмирување на тековната обврска на датумот на билансот на состојба. 
Надоместокот за резервација се признава во Билансот на успех во рамките на 
трошокот што одговара на природата на резервацијата. 
 
Резервација не се признава за потенцијални обврски. Потенцијалната обврска е 
можна обврска што произлегува од минатите настани и чие постоење ќе биде 
потврдено само со појавување или не на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои 
не се целосно под контрола на субјектот; или сегашна обврска што произлегува од 
минати настани, но не е призната затоа што не е веројатно дека ќе биде потребен 
одлив на ресурси кои содржи економски користи за да се подмири обврската или 
износот на обврската не може да се мери со доволна сигурност. 

 
2.6 Активни и пасивни временски разграничувања 
 

Однапред платените трошоци за идните периоди, се искажуваат како активни 
временски разграничувања (АВР) во Билансот на состојбата.  
 
Одложеното плаќање на трошоците е искажано како: пресметани - вкалкулирани 
трошоци за идните периоди и прикажани во Билансот на состојбатa. 

 
2.7 Краткорочни обврски 
 

Обврските се искажани по нивната номинална вредност која е запишана во 
соодветните книговодствени документи.  
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2. Значајни сметководствени политики (продолжение) 

 
2.8 Приходи 
 

Приходите од извршените услуги се признаваат во Билансот на успех до степен на 
завршеност на услугите на денот на Билансот. Степенот на завршеност се определува 
според евиденцијата за завршена работа. 

 
2.9 Расходи 
 

Расходите се признаваат во моментот на нивното настанување и по оформување на 
соодветен книговодствен документ. 

 
2.10 Приходи и расходи од финансирање 

 
Приходите и расходите од финансирање ги вклучуваат приходите и расходите од 
камати, курсни разлики и дивиденди. 
Приходите од камата се признаваат во Билансот на успех кога доспеваат за наплата. 
Каматите и другите трошоци се признаваат како расход во периодот во кој 
настануваат. 
Приходите и расходите од курсните разлики на странски средства за плаќање се 
признаваат во Билансот на успех според девизниот курс на Народна банка на 
Република Северна Македонија на денот на трансакцијата.  
 

2.11 Загуба 
 
Загубата се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи на 
крајот на пресметковниот период - деловната година. 

  
2.12 Данок на добивка 

 
Македонските друштва и подружници треба да плаќаат данок на добивка во висина од 
10%. Основица за утврдување на данокот на добивка е остварената добивка 
зголемена со висината на непризнаените расходи остварени во тековната година, а 
намален за износот на даночните ослободувања.  

 
Одложен данок  
 
Даночната стапка за недистрибуирани профити е ефективно намалена на нула, како 
резултат на тоа што данокот се плаќа кога профитите се дистрибуирани само на 
странски правни лица. Според МСС 12.52А и ПКТ 25, одложени даночни средства и 
обврски треба да се мерат користејќи ја стапката која се применува на 
нераспределениот профит.  
 

2.13 Подружници 
 
Подружници се оние друштва кои се управувани (контролирани) од Друштвото. 
Контролата постои кога Друштвото има моќ, директно или индиректно, да управува со 
финансиските и деловните политики на подружниците за да се добие одредена корист 
од тие активности. Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во 
консолидираните извештаи од моментот на започнувањето до моментот на 
завршувањето на контролата врз нив. 
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3. Управување со финансиските ризици 

 
Друштвото не користи хеџирано сметководство за прикажување на финансиските 
инструменти, при што добивката и загубата се прикажува во билансот на успех.  
 
Друштвото е изложено на кредитен ризик и пазарните цени кои што влијаат врз 
средствата и обврските. Целта на управувањето со финансиските ризици е да се 
ограничи влијанието на овие пазарни ризици преку оперативни и финансиски 
активности. 

 
а) Пазарен ризик 
 
Пазарниот ризик се дефинира како ризик од флуктуација на пазарната вредност или 
идните парични текови на финансиските инструменти како резултат на промена на 
пазарните цени и вклучува каматен ризик, девизен ризик и други ценовни ризици. 
 
Девизен ризик 
 
Функционалната валута на Друштвото е Македонскиот денар (МКД).  
 
Изложеноста на девизниот ризик на Друштвото е поврзано со поседување на странски 
валути и оперативни активности преку приходи од и исплати кон интернационални 
друштва, како и капитални трошоци врз основа на договор со добавувачи во странска 
валута. Бидејќи најголемиот дел од приходите и трошоците на Друштвото се во ЕУР, 
Друштвото не е изложена на пазарен ризик. 
 
Каматен ризик 
 
Каматниот ризик претставува ризик од флуктуација на пазарната вредност или идните 
парични текови на финансиските инструменти поради движење на пазарните каматни 
стапки.  
 
Промената на каматните стапки и каматните маржи може да влијае врз финансиските 
трошоци и финансиските инвестиции.  
 
Друштвото редовно ја следи изложеноста на каматниот ризик. 
 
Друштвото нема значајни каматоносни побарувања. Според тоа, промената на 
пазарните каматни стапки нема влијание врз приходот од камати и паричните текови 
од редовното работење. 
 
б) Кредитен ризик 
 
Кредитниот ризик се дефинира како ризик од неисполнување на обврската од едната 
страна на финансискиот инструмент предизвикувајќи загуба за другата страна.  
 
Друштвото е изложена на кредитен ризик преку оперативните активности и одредни 
финансиски активности. 
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3. Управување со финансиските ризици (продолжение) 

 
б) Кредитен ризик (продолжение) 

 
Процесот на управување со кредитниот ризик од оперативните активности вклучува 
превентивни мерки како на пример проверка на кредибилитетот, корективни мерки при 
деловни трансакции, како на пример прекин на активности, соработка со агенции за 
наплата на долгови и наплата по завршување на правниот процес, судските спорови, 
вклученоста на извршните единици и факторингот. Задоцнетите наплати се следат 
преку посебни процедури врз основа на типот на купувач, класата на кредитот и 
износот на долгот. 
 
Друштвото нема значителен кредитен ризик со една индивидуална страна. 

 
Политиките на Друштвото овозможуваат продажбите да се извршуваат со соодветна 
кредитна контрола. Друштвото не гарантира за обврските на други страни. 
Максималната изложеност на кредитниот ризик е претставена преку вредноста на 
финансиските средства во билансот на состојба. Друштвото смета дека неговата 
максимална изложеност е претставена преку износот на побарувањата нетиран за 
исправката на вредност и износот на банкарските депозити на денот на билансот на 
состојба. 
 
Раководството соработува со најеминентните банки кои се во домашна или странска 
сопственост на домашниот пазар. 
 
Кредитниот ризик произлегува од Парични средства и еквивалени на парични 
средства, како и од кредитни изложености кон клиенти, вклучувајќи и заостанати 
побарувања и обврски. За банките и финансиските институции се прифаќаат само 
реномирани банки. Друштвото нема значителна концентрација на кредитен ризик кај 
една против-партија. Друштвото не презема обврски да гарантира за други страни. 
 
Друштвото нема значителна концентрација на кредитен ризик со ниту една договорна 
страна или со други страни со слични карактеристики. Постапките на Друштвото се 
така воспоставена што добрата се продаваат само на клиенти со соодветна кредитна 
историја. 
 
Подолу е прикажена табелата за изложеност на кредитниот ризик на Друштвото со 31 
декември 2019 и 31 декември 2018 година: 
 
 2019 2018
Парични средства и еквивалени на парични 
средства 671 442
Побарувања од купувачи - 15.098
Исправка на вредноста - -
 - 15.540
  
 671 15.540
 

  



Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Северна 
Македонија, Тетово 
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година  
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено) 

14 
 

 
3. Управување со финансиските ризици (продолжение) 

 
б) Кредитен ризик (продолжение) 

 
  2019 2018 

  
Побарувања 
од купувачи 

Побарувања 
од купувачи 

   
Ниту доспеани ниту оштетени - - 
Доспеани но не и оштетени - 15.098 
Оштетени - - 
Бруто - 15.098 
минус:Исправка на вредноста - - 
Нето - 15.098 

 
Друштвото работи со мал број на купувачи во странство и поради тоа нема 
концентрација на кредитен ризик кај побарувањата од купувачите. 

 
в) Ликвидносен ризик 

 
Ликвидносниот ризик претставува ризикот од неспособност на Друштвото да ги 
исплати своите обврски навремено. 
 
Политиката на Друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства 
со цел да може да ги подмири своите обврски во догледна иднина. Дополнителен 
износ на пари најчесто се депонира во комерцијалните банки. 
 
Процесот на управување со ликвидносниот ризик вклучува проекција на паричните 
текови според главните девизни валути и утврдување на потребниот износ на 
ликвидни средства, земајќи ги во предвид податоците од бизнис планот, наплатата на 
побарувањата и одливот на парични средства. Редовни проекции на паричните текови 
се подготвуваат и надополнуваат од страна на сметководствениот оддел. 
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3. Управување со финансиските ризици (продолжение) 

 
в) Ликвидносен ризик (продолжение) 
 

Политика на Друштвото е да одржува доволно парични средства за да може да ги 
исполни своите обврски во блиска иднина. Вишокот на паричните средства се 
депонира како парични депозити во банки. Износите прикажени во табелите подолу се 
договорни недисконтирани парични текови. 

 

31 декември 2019  

6 месеци 
или 

помалку  
Повеќе од 6 

месеци  Вкупно 
Финансиски средства      
Побарувања од поврзани субјекти 7.446  -  7.446 
Побарувања од купувачи -  -  - 
Останати побарувања 39.787  -  39.787 
Парични средства и еквивалени на 
парични средства 671  -  671 
Вкупно финансиски средства 47.904  -  47.904 

      
Финансиски обврски      
Обврски кон поврзани субјекти 34.641  -  34.641 
Обврски кон добавувачи 25.222  -  25.222 
Обврски по основ на заеми и кредити 8.677  -  8.677 
Вкупно финансиски обврски 68.540  -  68.540 

  
Ликвидносен ризик 31 декември 
2019 (20.636)  -  (20.636) 

 
 

31 декември 2018  
6 месеци 

или помалку  
Повеќе од 6 

месеци  Вкупно 
Финансиски средства      
Побарувања од купувачи 15.098  -  15.098 
Останати побарувања 1.243  -  1.243 
Парични средства и еквивалени на 
парични средства 442  -  442 
Вкупно финансиски средства 16.783  -  16.783 

      
Финансиски обврски      
Обврски по основ на заеми и 
кредити 19.145  -  19.145 
Вкупно финансиски обврски 19.145  -  19.145 

      
Ликвидносен ризик 31 декември 
2018 (2.362)  -  (2.362) 
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3. Управување со финансиските ризици (продолжение) 

 
г) Управување со ризикот на капитал 

 
Целта на Друштвото при управувањето со капиталот е да ја зачува способноста на 
Друштвото да продолжи со своите активности како и да одржува оптимална структура 
на капиталот за да го намали трошокот на капитал.  
 

д) Проценка на објективна вредност 
 
Категориите пари и парични средства, побарувања од купувачи и останати тековни 
финансиски средства имаат краток рок на доспевање. Поради оваа причина, нивната 
сметководствена вредност на денот на известување е слична со нивната објективна 
вредност. 
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4. Сметководствени проценки 

 
Друштвото прави проценки и претпоставки за во иднина. Проценките постојано се 
следат, а се базираат на минати искуства и други фактори, вклучувајќи ги и 
очекувањата за идните настани за кои се смета дека се разумни во дадените 
околности. Најчестите проценки и претпоставки се прикажани подолу: 
 

а) Исправка на побарувања од купувачи и останати побарувања 
 
Калкулацијата за исправка на спорни побарувања се пресметува врз основа на 
проценетите загуби од неспособноста на купувачите да ги исплатат бараните износи. 
За оние купувачи кои се во банкрот или ликвидација, исправката се пресметува 
индивидуално, додека за останатите купувачи се пресметува врз база на 
портфолиото, земајќи ја во предвид старосната структура на побарувањата и 
минатите отписи, кредитната способност на купувачите и промените во условите за 
плаќање. Овие фактори се оценуваат периодично и се прават промени доколку е 
потребно. Проценките вклучуваат предвидувања за идните активности на купувачот и 
идните наплати на побарувањата. Доколку финансиската состојба на купувачите се 
влоши, отписите на тековните побарувања ќе бидат повисоки од предвидените и може 
да го надминат дотогаш признаеното ниво на загуба. 
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5. Приходи од работењето 

 2019 2018 
   
Приходи од продажба на електрична енергија 1.756 1.114 
Приходи од продажба на капацитети 33.308 15.365 

 35.064 16.479 
6. Набавна вредност на продадени добра  

 2019 2018 

Набавна вредност на продадени добра 34.581 11.874 

 34.581 11.874 
 

7. Останати оперативни трошоци 

 2019 2018 

Трошоци за користење на прекугранични 
капацитети (МЕПСО) 18.086 6.809 

 18.086 6.809 
 

8. Административни трошоци 

 2019 2018 
   
Канцелариски материјали 181 57 
Сметководсвени услуги 131 41 
Трошоци за кирии 85 80 
Трошоци за лиценци 31 10 
Останати трошоци 39 20 

 467 208 
 
9. Финансиски приходи   

2019 2018 
   
Позитивни курсни разлики 15 -  

15 - 
 

10. Финансиски расходи 

 2019 2018 
   
Негативни курсни разлики 36 28 
Банкарски услуги 191 56  

227 84 
 

11. Побарувања од поврзани субјекти   
2019 2018 

Побарувања од поврзани субјекти во странство 7.446 -  
7.446 - 
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12. Побарувања од купувачи  

2019 2018 

Побарувања од купувачи во странство - 15.098  
- 15.098 

 
13. Останати побарувања 

 2019 2018 
Платени трошоци за идни периоди од добавувачи во 
странство 38.263 - 
Платени трошоци за идни периоди МЕПСО 905 - 
Побарување за повеќе платен данок на додадена 
вредност 619 1.243 

  

 39.787 1.243 
 
14. Парични средства  

 2019 2018 
   

Парични средства на сметки во банка 671 442 

 671 442 
 
15. Капитал  

2019 2018 
   
Капитал на вложувачот 308 308 
Акумулирана загуба (2.680) (184) 

Загуба за финансиската година  (18.282) (2.496)  
20.654 2.372 

 

16. Обврски спрема поврзани субјекти 
 

2019 2018 

Обврски од поврзани субјекти во странство 34.641 -  
34.641 - 

 

17. Oбврски спрема добавувачи 
 

2019 2018 

Обврски кон добавувачи во странство 25.222 -  
25.222 `- 
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18. Обврски по основ на заеми и кредити  

 2019 2018 
   
Заеми од поврзани субјекти 8.677 19.145 

 8.677 19.145 

 

19. Останати обврски  

 2019 2018 
   
Тековни даночни обврски 18 10 

 18 10 
 

20. Трансакции со поврзани субјекти  

 

Следниве трансакции се реализирани со поврзани субјекти: 

 

а) Побарувања по основ промет остварен од поврзани субјекти 

2019 2018 
  
ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ 
ДИНАМИКС Косово 7.446 - 

 7.446 - 

 

б) Обврски за набавка на добри од поврзани субјекти 

 2019 2018 
   
ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ 
ДИНАМИКС Косово 34.641 - 

 34.641 - 

 

 

в) Обврски кон поврзани субјекти по основ на заеми со матичното друштво во Косово 
(ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС Косово) 

 2019 2018 
   
Краткорочен заем 8.677 19.145 

 8.677 19.145 
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21. Преземени обврски и потенцијални обврски  
 
До датумот на одобрување на финансиските извештаи, Друштвото не е вклучена во 
судски постапки од своето редовно работење. 
 

22. Последователни настани  
 

По денот на составување на билансот на состојба, не се настанати материјални 
настани за кои е потребно дополнително обелоденување во финансиските извештаи. 
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