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 ISO 9001, ISO 14001 и  ISO 27001 сертифицирана компанија 

 
До:   Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје 

Орце Николов 75, 1000 Скопје  

Датум:   фебруари 2015 година 

Предмет:  Образложение за работењето на Групацијата Македонски Телеком АД – 
Скопје за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014 година 

 

Следната анализа се однесува на неревидираните консолидирани финансиски извештаи на 
Групацијата Македонски Телеком АД – Скопје, којашто ги вклучува Македонски Телеком АД – 
Скопје, Т-Мобиле Македонија АД Скопје и Фондацијата „е-Македонија“ за периодот 01.01.2014 - 
31.12.2014, подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување 
(МСФИ). Заради цели на споредба, ставките од претходниот период се конзистентни со 
презентацијата за тековниот период.  

 

I Приходи 

 

Приходите од продажба на ниво на Групација во 2014 година изнесуваат 11.000.953 илјади 
денари, што претставува намалување од 11,3% во споредба со 2013 година.  
 

Услуги на фиксна телефонија   

 Говорни услуги 

Македонски Телеком успеа да ја одржи водечката позиција на пазарот на фиксни говорни услуги 
со 63,8% (интерна проценка), односно 237 илјади корисници1 на крајот од 2014 година.  

Приходите од говорни услуги во фиксниот сегмент се намалија за 13% во споредба со 
претходната година поради намалениот број на корисници на фиксна телефонија како и 
намалувањето на појдовниот сообраќај кој се намали за 23% во споредба со 2013 година. 

 

 

 

                                                 
1 Со завршената PSTN миграција на IMS платформата МКТ има нова методологија на известување во однос на фиксните корисници 
бидејќи сегментацијата на корисниците на PSTN и ISDN повеќе не се применува. Новата методологија која е базирана на IMS се состои 
единствено од IMS корисници. Имплицитно тековните бројки се помали отколку претходно објавените бидејќи до крајот на 2013 година 
МКТ гo објавуваше бројот на ISDN каналите како број на корисници. Не се вклучени изнајмени линии на големо – WLR.       
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 Интернет и ТВ  

Фокусот на double и triple play пакетите резултираше со зголемен број на DSL корисници за 2,7%, 
што резултираше со база на DSL корисници од 190,5 илјади корисници на крајот од 2014 година и 
удел на пазарот на широкопојасен интернет од 50,8% (интерна проценка). 

Во однос на ТВ пазарот, Македонски Телеком има најголем удел на пазарот со 23,1% (интерна 
проценка) од вкупниот ТВ пазар. IPTV услугата, поради високиот квалитет, интерактивноста и 
уникатното ТВ искуство, е добро прифатена на пазарот и Компанијата оствари зголемување на 
бројот на корисници на IPTV (3Max, 2 Max и само IPTV корисници) за 12% во споредба со 2013 
година, што резултираше со база од 98 илјади корисници на крајот од 2014 година.  

Приходите од Интернет и дигитална телевизија преку Интернет протокол („IPTV“) во 2014 година 
се зголемија за 6,5% во споредба со истиот период од претходната година.  

Со цел да се обезбеди висок квалитет на широкопојасните услуги Групацијата Македонски 
Телеком АД – Скопје продолжи да инвестира во развојот на широкопојасен пристап во фиксна 
мрежа, и инсталирани се капацитети што покриваат околу 107.000 поминати домови или околу 
19% покриеност на домаќинствата со FTTH. 

 

  Останати приходи    

Приходите од продажба на опрема во 2014 година се намалија за 29,8% во споредба со 
претходната година.  Намалувањето е главно резултат на еднократниот ефект од продажба на 
телекомуникациска опрема во претходниот период. 

Приходите од системска интеграција и ИТ услуги во 2014 година се зголемија за 78,4% во 
споредба со истиот период од претходната година, главно поради зголемените приходи од ИКТ 
проекти, Cloud Computing услугите и други интегрирани решенија за бизнис корисници.  

 

Мобилни услуги  

Говорни услуги 

Т-Мобиле Македонија има водечка позиција со удел на пазарот од 46,8% (интерна проценка). 
Базата на претплатници бележи благ пораст од 1.195 илјади претплатници на крајот од 2013 
година на 1.197 илјади претплатници на крајот од 2014.  

Густината на претплатници на пазарот (mobile penetration rate) на мобилна телефонија во 
Македонија е над 106,7%, што покажува тренд на поседување на повеќе SIM картички од страна 
на едно лице.  Како резултат на заситеноста на пазарот, Т-Мобиле става посебен фокус на 
задржувањето на корисниците со цел да го заштити уделот на пазарот. 

Приходите од говорни мобилни услуги во 2014 година се намалија за 18,7% во споредба со 
претходната година, како резултат на намалувањето на тарифите. Трендот на зголемено 
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користење на мобилните услуги продолжи при што се повеќе и повеќе минути се опфаќаат во 
пакетите за истата цена. Тоа резултираше со зголемување на бројот на минути на користење 
(MOU) делумно придвижено од континуираното намалување на тарифите. Следствено, како одраз 
на намалувањето на тарифите и конкуренцијата ARPU се намали за 17,2% во споредба со 2013 
година, достигнувајќи 370 денари.  

   Неговорни услуги 

Приходите од неговорни услуги се намалија за 8,3% во споредба со 2013 година, како резултат на 
помалиот број на испратени SMS, намалените интерконекциски цени на SMS и приходи од 
содржини коишто се делумно компензирани со зголемените приходи од мобилен Интернет и 
поголем GPRS сообраќај и зголеменото користење на податочни тарифни модели.    

 Останати приходи    

Приходите од продажбата на опрема во 2014 година се зголемија за 12,4% во споредба со 
претходната година, што главно е придвижено од поголемиот број на продадени мобилни апарати 
заради придобивање на претплатници   

II Трошоци  

 Оперативни трошоци  

На страната на трошоците, во текот на 2014 година оперативните трошоци се намалија за 12,7% во 
споредба со претходната година.  

Трошоците за вработени се намалија за 33% во 2014 година во споредба со претходната година 
поради помалите трошоци за плати и придонеси главно како резултат на помалиот број на 
вработени како и помалите трошоци за отпремнини. 

Трошоците за амортизација се намалија за 6.4% во 2014 година во споредба со претходната 
година. Намалувањето воглавно се должи на намалувањето на корисниот век на средствата 
поврзани со PSTN миграцијата што доведе до поголема амортизација во 2013 година и намалена 
софтверска база во 2014 година во споредба со претходната година.  

Трошоците на продадени производи и услуги се зголемија во споредба со истиот период од 
претходната година како резултат на зголемента продажба на опрема.  

 Капитални трошоци  

Вкупните капитални инвестиции (CAPEX), во 2014 година изнесуваат 1.794.990 илјади денари.  

Во јануари 2014 година успешно беше завршен проектот за целосна IP трансформација, а 
последниот корисник на јавната комутирана телефонска мрежа (“PSTN”) беше мигриран на IP 
Multimedia Subsystem (“IMS”) платформата. IMS платформата овозможува користење на различни 
напредни и иновативни услуги во фиксната телефонија. 
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Проширувањето на радио пристапната мрежа (RAN) продолжи во 2014 година. На крајот од 2014 
година, радио пристапната мрежа се состоеше од 665 физички локации на кои има 658 локации 
на базни станици за 2G пристап кои обезбедуваат 99.9% покривање на населението, 433  базни 
станици за 3G пристап кои обезбедуваат 93% покривање на населението и 96 базни станици за 
4G пристап кои обезбедуваат 46% покривање на населението, што им овозможуваат на 
претплатниците да користат мобилен интернет со голема брзина. 

 

III Нето добивка  

Вкупната нето добивка за 2014 година изнесува 880.414 илјади денари и е намалена за 55,8% во 
споредба со претходната година. Ова е резултат на промените на легислативата за данокот на 
добивка коишто се применливи од почетокот на јануари 2014 година со што данокот на добивка 
се плаќа во моментот на распределување на дивидендата без оглед на сопственичката структура. 
Последователно 2 , данокот на добивка којшто произлегува од исплата на дивиденди беше 
пресметан како обврска и расход во периодот во кој беа прикажани дивиденди, без оглед на 
фактичкиот датум на исплата или периодите за кои биле исплатени дивидендите.  

На 1 август 2014 година стапи на сила нов закон за данок на добивка кој ќе се применува од 1 
јануари 2015 година за нето добивката за 2014 година Во согласност со одредбите на новиот 
закон, даночната основица е добивката којашто е остварена во текот на фискалната година 
зголемена за непризнаените трошоци и намалена за признаените приходи (односно дивиденди за 
кои плаќачот веќе бил оданочен), при што стапката на данокот на добивка изнесува 10%. Во 
насока на овие промени има и повторното воведување на одложен данок.  

Споредбата на Добивката од редовното работење пред оданочување го исклучува ефектот од 
данокот на добивка. Добивката од редовното работење пред оданочување во 2014 година 
изнесува 1.836.010 илјади денари и е намалена за 11,6% споредено со мината година, што го 
рефлектира намалувањето на приходите делумно компензирани од помалите трошоци.  

Во ил јади денари 

2013 2014 П ромена во %

Добивка од редовно работење пред оданочување 2.077.639 1.836.010 -11,6%

Данок од добивка 87.262 955.596 995,1%

Нето добивка по оданочување 1.990.377 880.414 -55,8%  

 

 

 

 

 

                                                 
2 Во согласност со Меѓународниот Сметководствен Стандард 12 МСС 12 
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***** 

 

На 13 февруари 2006 година, Маѓар Телеком АД, доминантниот сопственик на Друштвото, (преку 
Каменимост Комуникации АД – Скопје, мнозински акционер на Друштвото), објави дека е вршена истрага на 
одредени договори склучени од друга подружница на Маѓар Телеком АД, со цел да се утврди дали 
договорите биле склучени во спротивност на политиките на Маѓар Телеком АД или важечките закони или 
регулативи. Одборот за ревизија на Маѓар Телеком го ангажираше White & Case како свој независен правен 
советник за целите на спроведувањето на интерната истрага. Последователно на ова, на 19 февруари 2007 
година, Одборот на директори на Друштвото, врз основа на препораката на Одборот за ревизија на 
Друштвото и на Одборот за ревизија на Маѓар Телеком АД, донесе одлука за спроведување на независна 
интерна истрага во однос на одредени договори во Македонија.   

Врз основа на јавно достапните информации, како и информациите добиени од Маѓар Телеком, а коишто 
беа претходно обелоденети, Одборот за ревизија на Маѓар Телеком спроведе интерна истрага во однос на 
одредени договори поврзани со активностите на Маѓар Телеком и/или нејзините подружници во Црна Гора 
и во Македонија кои вкупно изнесуваа повеќе од 31 милион евра. Поконкретно, интерната истрага 
испитуваше дали Маѓар Телеком и/или нејзините подружници во Црна Гора и во Македонија извршиле 
плаќања коишто се забранети со законите или прописите на САД, вклучувајќи го и американскиот  Закон за 
спречување на корумпирано однесување во странство (ФЦПА). Друштвото претходно ги обелодени 
резултатите од интерната истрага.   

Одборот за ревизија на Маѓар Телеком го информираше   Министерството за правда на САД („МП“)  и 
Комисијата за хартии од вредност на САД („КХВ“) за интерната истрага.   МП и КХВ започнаа истрага за 
активностите коишто беа предмет на интерната истрага.  Во 29 декември 2011 година, Маѓар Телеком 
објави дека склучи конечни спогодби со МП и КХВ за решавање на истрагите на МП и КХВ поврзани со 
Маѓар Телеком. Со спогодбите завршија истрагите на МП и КХВ.  Маѓар Телеком ги објави клучните услови 
од спогодбата со МП и КХВ на 29 декември 2011 година.  Поконкретно, Маѓар Телеком објави дека склучил 
договор за одложено гонење за период од две години („ДОГ“) со МП. ДОГ истече на 5 јануари 2014 година, 
а врз основа на барањето на МП доставено во согласност со ДОГ, Окружниот суд на САД за Источната 
област на Вирџинија, на 5 февруари 2014 година, ги отфрли обвиненијата против Маѓар Телеком.  

Во врска со локалната истрага од страна на државните органи во Македонија, нема нови развои во текот на 
2014 година во однос на претходно обелоденетата информација во Финансиските извештаи на Друштвото 
за претходните години.  

Немаме сознанија за било какви информации како резултат на барања од кое било регулаторно тело или 
други надворешни страни, освен како што е опишано погоре, од кои би можеле да заклучиме дека 
финансиските извештаи можат да бидат неточни, вклучувајќи го и ефектот од можни незаконски дејства. 

 

 

 
Андреас Маиерхофер                   Славко Пројкоски  
Главен извршен директор                                Главен директор за финансии 
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Македонски Телеком АД Скопје

Финансиски извештаи



 
Друштво:

Период на известување: 01.01 - 31.12

Година: 2014

Извештајот е консолидиран: да

Позиција
Претходна 

година
Тековна година Индекси

СРЕДСТВА

ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА 17.348.771 16.286.932 94

Нематеријални средства 2.357.548 2.341.532 99

Материјални  средства 14.593.172 13.536.852 93

Недвижности 3.837.844 3.601.098 94

Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцeлариски 

инвентар и мебел
9.077.794 8.738.137 96

Биолошки средства 0 0 0

Останати материјални средства 1.677.534 1.197.617 71

Вложувања во недвижности 0 0 0

Долгорочни финансиски средства 132.863 128.530 97

Вложувања во подружници 0 0 0

Вложувања во придружени претпријатија 0 0 0

Побарувања по дадени долгорочни заеми 88.489 83.369 94

Вложувања во хартии од вредност 43.762 44.549 102

Останати  долгорочни финансиски средства 612 612 100

Долгорочни побарувања 265.188 280.018 106

Одложено даночно средство 0 0 0

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА 6.564.757 6.844.698 104

Залихи 433.634 543.396 125

Побарувања од купувачите 2.074.566 2.220.156 107

Останати побарувања 560.127 680.548 121

Краткорочни вложувања 1.565.249 1.418.676 91

Пари и парични еквиваленти 1.403.643 1.450.018 103

Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР) 527.538 531.904 101

ВКУПНО СРЕДСТВА 23.913.528 23.131.630 97

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА 49.274 52.969 107

 ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ  И ОБВРСКИ

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ 19.458.278 17.894.054 92

Основна главнина и ревалоризациони резерви 6.386.189 6.386.189 100

Резерви 1.237.534 1.237.534 100

Акумулирана добивка (загуба) 11.834.555 10.270.331 87

Малцински удел 0 0 0

ОБВРСКИ 4.455.250 5.237.576 118

ТЕКОВНИ ОБВРСКИ 3.895.308 4.559.453 117

Обврски спрема добавувачи и останати обврски 1.040.857 1.456.087 140

Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност 0 0 0

Краткорочни резервирања 117.884 252.744 214

Обврски кон државата 141.749 232.897 164

Останати  краткорочни обврски 434.522 770.469 177

Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР) 2.160.296 1.847.256 86

Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување)  кои се 

чуваат за продажба и прекинати  работења  
0 0 0

ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ 559.942 678.123 121

Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност 0 0 0

Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски 502.874 416.435 83

Останати долгорочни резервирања 57.068 60.356 106

Одложени даночни обврски 0 201.332

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ  И ОБВРСКИ 23.913.528 23.131.630 97

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА 49.274 52.807 107

Македонски Телеком АД Скопје

(Извештај за финансиската состојба)
Податоците се во 000 денари

Биланс на состојба  



Друштво:

Период на известување: 01.01 - 31.12

Година: 2014

Извештајот е консолидиран: да

Претходна 

година
Тековна година Индекси

кумулативно 

од почетокот 

на годината

кумулативно 

од почетокот 

на годината

во однос 

на прет-

ходна 

година

1 ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ 12.589.237 11.126.793 88

2 Приходи од продажба 12.400.162 11.000.953 89

2а Приходи од продажба на домашен пазар 10.834.554 9.821.766 91

2б Приходи од продажба на странски пазар 1.565.608 1.179.187 75

3 Промени на залихите на готови производи и производството во тек XXXXX XXXXXX xxxxx

4
Залихи на готови производи и на недовршено производство на 

почетокот на годината
0 0 0

5
Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот 

на годината
0 0 0

6 Капитализирано сопствено производство и услуги 0 0 0

7 Останати оперативни приходи 189.075 125.840 67

8 ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ 10.584.934 9.236.874 87

9 Набавна вредност на трговски стоки 1.402.224 1.542.492 110

10 Трошоци за суровини и други материјали 342.570 287.685 84

11
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен 

инвентар, амбалажа и автогуми
0 0 0

12 Услуги со карактер на материјални трошоци 2.687.901 2.172.322 81

13 Останати трошоци од работењето 1.237.622 1.201.004 97

14 Трошоци за вработените 1.814.767 1.214.273 67

15 Амортизација на материјалните и нематеријалните средства 2.901.146 2.714.556 94

16 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства 0 0 0

17 Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства 42.769 49.662 116

18 Резервирања за трошоци и ризици 35.964 21.719 60

19 Останати расходи од работењето 119.971 33.161 28

20 ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА 2.004.303 1.889.919 94

21 Финансиски приходи 141.266 79.650 56

21а Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики 141.266 79.650 56

21б Останати приходи од финансирање 0 0 0

21в Удел во добивката на придружените друштва 0 0 0

22 Финансиски расходи 67.930 133.559 197

22а Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи 67.930 118.095 174

22б Останати расходи од финансирање 0 15.464 0

22в Удел во загубата на придружените друштва 0 0 0

23 Добивка/ загуба од редовно работење 2.077.639 1.836.010 88

24 Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување 0 0 0

25 Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување 2.077.639 1.836.010 88

26 Данок од добивка 87.262 955.596 1.095

27 Нето добивка/загуба по оданочување 1.990.377 880.414 44

28 Малцински интерес 0 0 0

29
Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото

1.990.377 880.414 44

30 Нето останата сеопфатна добивка/загуба 0 0 0

31 Вкупна сеопфатна добивка/загуба 1.990.377 880.414 44

Македонски Телеком АД Скопје

Податоците се во 000 денари

Р.Б. Позиција

Биланс на успех
(Извештај за сеопфатна добивка)



Друштво:

Период на известување: 01.01 - 31.12

Година: 2014

Извештајот е консолидиран: да

Позиција
Претходна 

година

Тековна 

година
Индекси

А) Парични текови од оперативни активности 4.567.349 4.257.813 93

Нето добивка/загуба после оданочување 1.990.378 880.414 44

Прилагодување за:

Амортизација 3.007.966 2.740.313 91

Оштетување на средства и резервирања 11.501 160.023 1.391

Зголемување/намалување на залихи 10.938 -32.178 -294

Зголемување/намалување на купувачите 12.503 -160.413 -1.283

Зголемување/намалување на побарувања за аванси -4.199 3.000 271

Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања 27.545 -123.421 -448

Зголемување/намалување на АВР -145.176 -4.366 197

Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите -469.499 388.610 283

Зголемување/намалување обврски за примени аванси 3.595 5.831 162

Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски 139.581 1.176.576 843

Зголемување/намалување на ПВР 57.299 -194.886 -340

Расходи/приходи од камати -37.443 7.174 219

Исплатени/наплатени дивиденди -1.640 -131 192

Расходи за платен данок -28.538 -579.797 -1.832

Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства -14.535 -8.142 144

Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања 0 0 0

Останати парични приливи и одливи од оперативни активности 7.073 -794 -11

Б) Парични текови од инвестициони активности 2.057.667 -1.766.800 -86

Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл. -2.950.543 -2.008.959 132

Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл. 88.513 57.571 65

Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од 

вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања
0 0 0

Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од 

вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања 0 0 0

Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски 

институции)
0 0 0

Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен 

оние од финансиски институции)
27.219 5.121 19

Приливи/ одливи од камати 95.764 37.736 39

Приливи/ одливи од дивиденди 1.640 131 8

Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности 4.795.074 141.600 3

В) Парични текови од финансиски активности -5.646.607 -2.444.638 157

Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или 

други сопственички хартии од вредност
0 0 0

Парични исплати за враќање на заеми 0 0 0

Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати 

земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми  
0 0 0

Стекнување на малцински интереси 0 0 0

Исплатена дивиденда -5.646.607 -2.444.638 157

Откуп / продажба на сопствени акции 0 0 0

Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг 0 0 0

Зголемување/намалување на паричните средства 978.409 46.375 5

Парични средства на почеток на годината 425.234 1.403.643 330

Г)  Парични средства на крајот на годината 1.403.643 1.450.018 103

Податоците се во 000 денари

Извештај за паричниот тек

Македонски Телеком АД Скопје



Друштво:

Период на известување: 01.01 - 31.12
Година: 2014

Извештајот е консолидиран: да

Акционерски 

капитал

Премии на 

издадени 

акции

Резерви 

Акумулирана 

добивка 

(загуба)

Состојба на 1 Јануари претходната година 5.845.530 540.659 2.475.068 14.253.250 0 23.114.507

Уплата на акции 0

Откупени сопствени акции 0

Продадени сопствени акции 0

Конверзија на хартии од вредност 0

Добивка (загуба) за финансиската година 1.990.378 1.990.378

Распределба на добивката во корист на резервите 0

Распределба на добивката за дивиденди и останати 

надоместоци за акционерите
-5.646.607 -5.646.607

Распределба на добивката за награди и користи за 

вработените
0

Останати резерви 0

Процена на материјални средства 0

Усогласување на вложувањата расположливи за продажба 

до нивна објективна вредност
0

Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од 

вредност
0

Евидентирање на загуби од подружници од претходните 

години по методот на главнина 
0

Малцински интерес 0

Одложени даноци 0

Признаени приходи и расходи, нето 0

Курсни разлики 0

Останато зголемување/намалување на средства, нето -1.237.534 1.237.534 0

Состојба на 31 Декември претходната година 5.845.530 540.659 1.237.534 11.834.555 0 19.458.278

Уплата на акции 0

Откупени сопствени акции 0

Продадени сопствени акции 0

Конверзија на хартии од вредност 0

Добивка (загуба) за финансиската година 880.414 880.414

Распределба на добивката во корист на резервите 0

Распределба на добивката за дивиденди и останати 

надоместоци за акционерите
-2.444.638 -2.444.638

Распределба на добивката за награди и користи за 

вработените
0

Останати резерви 0

Процена на материјални средства 0

Усогласување на вложувањата расположливи за продажба 

до нивна објективна вредност
0

Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од 

вредност
0

Евидентирање на загуби од подружници од претходните 

години по методот на главнина 
0

Малцински интерес 0

Одложени даноци 0

Признаени приходи и расходи, нето 0

Курсни разлики 0

Останато зголемување/намалување на средства, нето 0

Состојба на 31 Декември во тековната година 5.845.530 540.659 1.237.534 10.270.331 0 17.894.054

Вкупно капитал

Извештај за промените во капиталот

Промени 
Малцински 

интерес

Капитал на акционерите

Податоците се во 000 денари

Македонски Телеком АД Скопје


