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Извештај на независните ревизори 
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Агенција за елек*фонскн комуннкацнн, Скопје 

Ние нзвршив.ме ревизија на фпнанспскпте извештаи па Агенција за електронскн 
колпнпкацпп, Скопје, ( " А Е К " пли "Агенцијата") составени од Билансог на состојоа на лен 31 
лекемврп 2014 година п Бплансот на прпхолн и расходп п 1 Јзвештајот за промешгге во 
изворнте на деловнпте средства за годпната што тогаш завршп, како п преглед на значајнпте 
сметководствени пол1ггнкп и др\ти објаснувачкн оелешки, вк.\\-ченн на страните од 3 до 16. 

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи 

Раководството е одговорно за пзготвување п оојективно презентпрање на овпе фпнанспскп 
пзвегнтан во согласност со сметководствените стандарди кон се применуваат во Ренуо.мгка 
Македоннја за непрофпгпи органпзацпп, како п за воспоставување на таква внатрешна 
коптрола која Раководствого утврдува дека е неопходна за да овозможп изго ге^тѕање на 
фпнанспскп пзвештан кои се ослободени од матернјално погрешно прпкажување како 
резултат на нз.мама пли грешка. 

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да дадеме мнслење за овпе фпнанспскп пзвештап врз основа па 
пзвршената ревизија. Нпе ја пзвршпвме ревпзијата во согласност со Меѓународннте 
стандардп за ревпзпја. Тие стандардп бараат наша усогласеност со етичките барања, како и 
тоа ревпзијата да ја плаппраме и изврштваме на начпн кој ќе нп овозможн ла стекнеме 
разумно уверување за тоа дали фннанспските извехитаи се ослоооденп од материјално 
погрешио прикаж)тзање. Ревпзпјата вкл\ ч\ ва спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорскн докази за нзноспте п објавувањата во фпнансиските извештап. 11збраните 
процедурп зависат од проценката на ревнзорот п истнте вклучуваат проценка на рпзпцпте од 
матерпјално погрешно прпкажување во фпнансискнте извештаи, било поради измама плп 
грешка. 11ри овпе пропенкн на рпзпцпте ревпзорот ја зема во предвпд внатрешната 
контрола релевантна за подготвување и објектпвно презентпрање на финанснските извештан 
на АЕК со цел крепрање на такви ревпзорски процедури коп ќе бндат соолветпп на 
око.чноспгге, но не п за потребата да пзразп мислење за ефективноста на внатрешната 
кон фола на АЕК. Ревизијата, псто така вклучува п оиенка на соодветноста на Јфпменетггге 
сметководственп политикп п на разумноста на сметковолствешгге ироценкп направенп од 
сфана на Раковолството, како н оценка на севкупната презентацпја на фннанснскнте 
извештаи. 
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Нпе веруваме дека стекнатите ревпзорски докази претставуваат задоволителиа п соолветна 
основа за нашето ревизорско мпслење. 

Мислење 

Наше мислење е дека наведените финансиски извештаи, во сите матерпјалнп аспекти, ја 
претставуваат објективно фпнанснската состојба на Л Е К на ден 31 декемврп 2014 година, 
како п резултатнте од работењето за годпната 1пто тогаш завршн, во согласност со 
сметководственпте стапдардп кои се прпметиаат во Република Македонпја за непрофптип 
органпзашш. 

Нагласокврз одредени прашања 

Како што е објавено во белешка 4 кон нрндру/кните финансискп нзвештаи, со состојба на 31 
декемврп 2014 годнна, побарувањата од купувачп изнесуваат 190,40" илјади денарп (2013: 
218,359 илјади денари). Вклучени во овпе побарувања се наоѓаат тужени иобартвања п даденп 
побарувања за наплата пред иотар во вкупен износ од 159,308 илјади дснарп (2013: 192,355 
илјадп денарп), за кои постоп значителна непзвесност во поглед на нпвната наплатлпвост п 
оствартвање на потенипјалнп прпходи. Најголемиот дел од овпе побарувања во пзнос од 
55,9_6 плјадп денари се однееуваат на побарувања од Оне Дооел, Скопје н од Т-Мобпле ЛД, 
Скопје во пзнос од 88,"'бб илјади денари за дополннтелно фактурпранн побарувања за 
годишен иадоместок за ралиофреквенции за 2005 година. 

Како што е понаталд' објавено во белешка 6 кон придружнпте финансиски извештаи, со 
состојба на 31 декемврп 2014 годпна, побарувањата по депозпт во впсппа ол 50,000 илјади 
денарп, се однесуваат на пласпран наменски деиозит во Експорт I Гмпорт Банка ЛД, Скопје -
во стечај по од\ука на Владата на Репуб.лЈЈка Македонија, за кој постои значпте.ша 
неизвесност во ноглед на нсговата наплатлпвост п остварување на погенцијалнн приходн. 
Побарувањето е прпјавено во стечајната маса од страна на Управата за телекомуникацпп 
Скопје, чиј правен наследнпк е Лгенцпјата. Стечајнага постапка во Експорт 11мпорт Банка 
ЛД, Скопје - во стечај е сеуигге во тек. 

11ашето мпслење не е квалифпкувано во однос на горенаведснптс прашања. 

Скопје, 

5 март 2015 годпна 

I рант Торнтон доо 

Сузана Ставриќ 
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Агенција за електронски комуникации, Скопје 3 

Финансиски извештаи 
31 декември2014година 

Биданс на состојба 

Средства 
Тековни средства 
Пари и парични еквиваленти 
Побарувања од купувачи 
Пресметани трошоци и останати побарувања 
Побарувања за дадени аванси и депозити 

Белешка 

3 
4 
5 
6 

(Во илјади денари) 
На 31 декември 

2014 2013 

121,076 135,818 
190,407 218,359 

53,745 299,886 
51,760 85,055 

Нетековни средства 
Материјални и нематеријални средства 7 

416,988 

1,309,527 

739,118 

1,253,353 
1,309,527 1,253,353 

Вкупно средства 1,726,515 1,992,471 

Обврски и извори на деловни средства 
Тековни обврски 
Обврски спрема добавувачи 
Обврски за примени аванси 
Обврски за други даноци и придонеси 
Останати обврски 

8 

9 

38,364 
122 

6,875 
10,884 

283,627 
122 

43 
2,661 

Нетековни обврски 
Однапред пресметани обврски и приходи 10 

56,245 

358,263 

286,453 

450.185 
358,263 450,185 

Вкупно обврски 414,508 736,638 

Извори на деловни средства 
Деловен фонд 
Ревалоризациона резерва 
Резервен фонд 

11 
1,274,059 

35,469 
2,479 

1,217,937 
35,417 

2,479 
1,312,007 1,255,833 

Вкупно обврски и извори на средства 1,726,515 1,992,471 

Овнс фннанснскпте пзвештап се одооренп од 

годпна п п о т п п ш а н и во негово пме од: 

-

Раководството на А Е К на 2 " февруарп 2015 

ч 

/ \ \ \ \ 

В л а д и м и р В е л к о в с к и 
Раководител па фпнанспп 

\ Р о б е р т Ордан< 
Дпректор \ 

зски 

\ \ 

Придружните Белешки се составен дел на овие финансиски извештаи 



Агенција за електронски комуникации, Скопје 4 

Финансиски извештаи 
31 декември 2014 година 

Биланс на приходи и расходи 

(Во илјади денари) 
За годината што заврши 

На 31 декември 
Белешка 2014 2013 

Тековни приходи 
Приходи од услуги 
Камати и курсни разлики 
Останати приходи 

12 
13 
14 

671,510 
42,507 

2,597 

669,214 
6,522 

13,555 
716,614 689,291 

Тековни расходи 
Капитални расходи 
Пренесени средства на други субјекти 
Расходи за вработените 
Програмски расходи 

15 
16 
17 
18 

(393,201) 
(42,093) 

(111,180) 
(203,091) 

(492,575) 
(415,000) 
(104,073) 

(67,037) 
(749,565) (1,078,685) 

Загуба пред оданочување за годината 
Даночен расход 19 

(32,951) 
(1,863) 

(389,394) 
(691) 

Кусок на приходи над расходи за годината (34,814) (390,085) 

Придружните Белешки се составен дел на овие финансиски извештаи 



Агенција за електронски комуникации, Скопје 5 

Финансиски извештаи 
31 декемари 2014 година 

Извештај за промени во изворите на 
деловните средства 

(Во илјади денари) 
Деловен фонд и 

ревалоризациона Вкупно извори на 
резерва Резервен фонд деловни средства 

Состојба на 01 јануари 2014 1,253,354 2,479 1,255,833 
Набавки на материјални и 
нематеријални средства 202,984 - 202,984 
Амортизација на материјални и 
нематеријални средства (146,862) - (146.862) 
Корекција на ревалоризација на 
материјални средства од минат 
период 52 - 52 
Состојба на 31 декември 2014 1,309,528 2,479 1,312,007 

Состојба на 01 јануари 2013 472,754 2,479 475,233 
Набавки на материјални и 
нематеријални средства 837,735 - 837,735 
(Отуѓување и расходување) (168) - (168) 
Амортизација на материјални и 
нематеријални средства (56,955) - (56,955) 
Ревалоризација на материјални 
средства (12) - (12) 
Состојба на 31 декември 2013 1,253,354 2,479 1,255,833 

Придружните Белешки се составен дел на овие финансиски извештаи 



Агенција за електронски комуникации, Скопје 6 

Белешки кон финанснските извештаи 

1 Општи информации 
Агенцијата за електронски комуиикаиии, Скопје ( " А Е К " и.ли "Агенцијата") е основана со 

Законот за електронски комуникацин во 2005 голина (Службен веснпк на РМ бр. 39/14 п 

188/14), како самостојно непрофитно регулаторно тело на назарите за електронскп 

комунпкацпн и има статус на нравно и ш е со јавнн овласгувања }тврленп со овој закон. Во 

матичниот регпстар е запишана со регпстарска влошка бр. 01/1-70638-0-0-0 од 24 јунп 2005 

годпна. Во I [ентрачнпот Регисгар на Република Македонпја А Е К е заппшана под Е М Б С 

06005284 . Седпштето на А Е К сс наоѓа на Кеј Аимнтар Влахов бр. 21 Скопје, Реиублпка 

Македоппја. Републпка Македонпја е основач на Агенцијата, а основачкнте права во поглед 

на пмотот п средствата за работа гп има Собранпето на Реш'б.и1ка Македоппја. I Јмотот н 

средстеата за работа ги користи и со нпв управува Агенцнјата. 

Прпорптетната дејност на А Е К е со шпфра 61.90 Други телекомуникациски дејиостп. А Е К 
п.ма цврсто дефпипранн цели коп треба да се постигнат и при тоа е насочена кон 
постигнување на целите на конкурентен пазар во кој ќе се созлалат условп за крајни ге 
корпсници ла ги користат електронскпте комуникациски услугн со најдобар квалптет и по 
најповолнн цени. А Е К во работсњето и донесувањето одлуки е пезавпспа од био кој државен 
орган или тело кое обезбедува електрокомлтшкацпскп мрежи п/илп усл\ти при регулацпја на 
пазарпте на електронски комунпкацпп. Агенцнјата во правнпот про.мет наспшува во свое нме 
п за своја сметка со целосна одговорност и за својата рабога одговара прел Собранпего па 
Република Македонпја. Работењето на А Е К поблиску се уредува со Статлтот на Агенцпјата. 

Врз основа на Законот за електронскп комуникацпп, член 8 (Службен веснпк на РМ 39/14 п 

188/14) и Статутот на А Е К член 7 (бр .1102-22/6 од 15.12.2014) А Е К гп извршува работпте 

од својот делокруг во согласност со Законот п проппспте донесенп врз иегова основа, како и 

врз основа на националната Сфагегија за развој во областа на електронскпте комуникации п 

пнформатпчки технологии, друш стратешкп документи, акционп планови од областа на 

електропските комлтшкации, медпгмп п меѓународни договорн од ооласта па слектронскпте 

ко.мунпкаппп коп ги склучпла или на коп им прнстапила Републпка Макелонпја. 
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Олштн икфоршции (продолжува) 
Органи на управување на А Е К се Комисијата п Дпректорот. Компспјата се состоп од 5 члепа 
вк.\учувајќп го и претседателот и заменикот на претседателот п истата ја пменува и разрешува 
Собранпето иа РМ на предлог на Комисија за прашања за изоорпте п именувањата на 
Собранпето на Републпка Македонпја. Својата работа Компснјата ја врши врз основа на 
утврденпте овластувања во Законот за електронски комуипкаппп. С о Л Е К раководи 
Директор кој се пменува од страпа на Компсијата по пат на јавен конкурс. Директорот 
раково,\п со Лгенппјата н е одговорен за законското работење. I 1менувањето, надлежностпте 
п разрешувањето на Директорот се вршп согласно Законот за електронскп комупикации. 

Работењето иа Лгенцпјата се финанспра од: 

- Средства ос гваренп од прнходите од надоместогџгге предвидени со Законот за 

елекфонскп комуникации; п 

- Донапип, давање во закуп на слободен деловен просгор на Лгенцијата, заемп п др\та 

фипаисиска и технпчка помош. 

Нереалпзпрашгге срелства од годишниот фпнанснски план на Лгенцијата од претходната 
годпна се пренес\заат во годпшниот финанспскп план за паредиата годпна. 

Согласно Законот за електронскп комлтшкацпп, член 26, став 23 (Службен весник на РМ 
39/14 н 188/14) до денот на започнгвање со нримена на Законот за вработенп во јавен секгор 
(Службен весник на Република Македопија број 27/14) п Законот за адмпнпстратпвппте 
службеници (Службен весннк на Реш*блпка Македон^ја бр. 27/14) за вработен1Гге во 
Лгенцпјата важат општиге одредби за работни односп. Со состојоа на 31 декемврп 2014 
годпна Лгенцијата има 13~ вработепп (2013: 132 вработенп). 
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2 Сметководствени политики 
В о продолженпе се прпкажанп основнпте сметководственп полптпкп употребенп ирп 
подготовката на овпс фннансискп извештаи. Сметководствешгге политикп се конзистентно 
прил1енети на С1гге периоди објавени во овие финансиски извештаи. 

2.1 Основи за подготовка 
Овие финансискп пзвештап се подготвенн во согласпост со одредбпте од Законог за 
сметководсгво на непрофптнн органпзаппп (Службен веснпк на РМ бр. 24/2003, 17/2011, V. 
суд 80/2005), Правнлникот за сметководство на непрофптнп органпзацнн (Службен весиик 
на РМ бр. 42/2003, 8/2009, 12/2009, 175/2011), 11равплникот за сметковниот план и 
бнлансЈгге на непрофптшпге органпзацпп (Службсн веснпк на Р М бр. 11^/2005, 11/2006) и 
1 Јравплипкот за содржпната на олделните сметкп во сметковниот план на нспрофптнптс 
органпзашш (Службен весник на РМ бр. 117/2005) 

Фпнанспскпте пзвештаи се подготвени со состојба на и за годпнпте пгго заврпгуваат на 31 
декемврн 2014 и 2013 година. Функппонална и извсстувачка валгга на Агенипјата е 
македонскп денар. Тековните и споредбешгте податоцп прикажапи во овпс фпнанспскп 
пзвештан се пзразенп во плјадп денари, освен доколку не е поинакт наведено. 

2.2 Парични средства и парични еквивапенти 
За целите на нзвештајот на парпчнп текови, паричннте средсгва и еквивалентп се состојат од 
готовпна на сметка, готовпна во благајна п ороченп депозити во бапкп со доспеаност помала 
од 3 месепа од датумот на известување. 

2.3 Побарувања од купувачи 
11обаруван.ата се признаваат во висина на помпналната врелност искажанп во 
сметководственпот доктмент според договореннте пзносн, намалснп за псправката на 
ненаплатлпвп побартвања по основ на застареност на побарувашето, правоснлна судска 
од.\ука п прпјавсно нснаилагпво побарување од субјектп во стечај п ликвпдацпја. 

Побармзањата од ктплтачн се прпзнаваат п евидентпраат во моментот на издавање на: 
- 11з.\сзна фактура за годишен надомесгок за корпстење на ралнофреквенпии врз основа 

на доделено Одобренне за користење на радиофреквенцпп; 

- 1 Јзлезна (|)акт\ ра за годишен надоместок за корпстење иа броевп и серпи на броевп врз 
основа на Решенпе за користењс на бросвп и серпп на броевп; 

- 11злезна фактура за годпшен нало.месток за надзор на пазарот па електронскп 

комуникации врз оспова на реално ^тврденп приходп на опера горпте п давателите на 

јавни електронскп комунпкацискп услуги; п 

- 11злезна фактура за тендерска документацнја. 
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2.4 Материјални и нематеријални средства 
Матерпја.\ннте п нематерпјалнпте срелства се евидентираат по нивната набавна вредпост 
намалена за акумулираната амортизапија. Набавната вредност вклучува трошоци кои 
дирсктно се однесуваат на наоавката на средствата. Последователно на секој датум на 
известување, тие се ревалоризпраат со примена на офпцпјално објавеип коефпцпентп на 
ревалорпзацп)а врз ннвната (ревалорпзирана) набавна вредпост и (ревалорпзпрана) псправка 
на вредноста. Нето ефектот од ревалорпзацијата се признава на товар на пзворите на 
деловните средства. 

11зворпте на деловни средства на Агенцпјата се зголемуваат за пзносот на вредноста на 

наоавенпте матерпјалнп п нематеријалнпте средства. Материјалнпте и нематерпјалните 

средства се прпзнаваат како капптален трошок во перполот на стекнувањето, одпосно кога 

средсгвата (во готовппа плп во средства) се примени од дона горпте. 

Сите др\тп редовнп одржтвања п поправкп се евндентпраат како расходи во оилансот на 

успех во текот на фннансискиот нерпол во кој се јавуваат. 

Амортпзацијата на материјалните н нематеријалните средства се пресметува 
правопропорцпонално со цел да се алоцпра нпвната иабавна врсдност до нивната 
резпдуална вредиост во текот на проценетот век на употреба, со прпмена на следшгге 
годпшнп стапкп за амортпзација: 

Градежни објекти 
Компјутери. мебел и друга опрема 
Транспортни средства 
Софтвер 

2014 2013 
1 %-3% 1%-3% 

10%-20% 10%-20% 
15%-25% 15%-25% 

20% 20% 

Трошокот за амортизацпја се признава на товар на пзворпте на деловнпте средства. 

2.5 Тековен даночен расход 
Тековипот даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на добпвката за периодот која се 

утврдува како разлпка помеѓт вктпнпте приходи и вктпнпте расходн зголемена за 

непрпзнаенпте расходп за даночнп целп, корегирани за даночнпот кредит п на по.малку 

нскажани прпходп. 

Даночнпот расход за претходнпот презентиран нернод по стапка од 1 0 % се пресметува на 

непрпзнаенпте расхоли за даночнп цели корегнранп за даночнпот кредпт п на помалку 

искажапи приходп. Нераспределениот вишок на прнходн над расхолп не се оданочува. 

2.6 Извори на деловни средства 
Нзворите на деловнп средства во Билансот на состојба кај А Е К се проценуваат според 
\тврдената вредност на стекнатиот: 

- Деловен фонл; 

- Ревалорпзацпона резерва п 

- Резервен фопд. 
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2.7 Обврски 
Ооврскнте кон дооавгвачнте и вработешгге, како н обврскнте за плати, даноцн, прндонеси и 
останагн гековнп ооврскп се пскажуваат по нпвна номпнална врелност. 

Обврскпте евпдентпранп во девпзп се пресметуѕваат по среден курс на П Б Р М . 

2.8 Признавање на приходи и расходи 
Крптерпумпте на прпзнавање на прнходп и расходп во Агенцпјата се заснованп врз 
сметководственото начело на молпфпцпрано настануваље па деловшгге променп, односно 
транскацпи како што следи: 

• Прнходите се призпаваат во пресметковнпот перпод во кој тпе настанале, доколку се 
мерлпвп п располож\пвп. Приходите се мерлпвп доколку се определенп во однос на 
вредност. Прпходите се расположливи кога сс генерпранп п настанатп во 
прес.метковнпот перпод нлн во рок од 30 дена по истекот на прссметковнпот перпод, под 
услов нстите да се однесуваат на пресметковнпо г перпод и се корпстат за покрпвање на 
обврскпте за соолветнпот прес.метковен перпод. 

• Расходп ге се прпзнаваат во пресметковниот перпод во кој тие настанале или во рок од 

30 дена по пстекот на прес.метковнпот перпод, под услов поврзаниге обврскп да се 

настанатп во тој пресметковен перпод. 

2.9 Странски валути 
Трансакцните деноминирани во странска валута се искажани во Македонскп денари со 
прпмена на офпцпјалнпот среден ктрс на денот на трапсакцпјата. Срелствата п обврските 
денолшнпранп во странска ва.\\та се искажанп во Македонскп денарп ("денари") по срсднпот 
ктрс иа Народната Банка на Рептблика Македонија на последнпот ден од пернодот на 
известтваље. Спте лобпвкп п загубп коп пронз.\ег)гваат од курснпте разлпкп се прикажапп во 
билансот на тспех како прпходи нлп расходи од финансирање во периолот на нпвното 
насташ^вање. Срелните девизнп ктрсевп коп беа прпменетп за прпкажување на позпцппте на 
билансот на состојба леномпнпранп во счранска валута, се следшгге: 

2.10 Настани по датумот на известување 
Настанпте по датл-мот на пзвеспиање кои обезбедуваат донолнителни информацин во врска 
со состојба га на А Е К на денот на бпланспрање (настанп за кои може да се врши корегпрање) 
се рсфлектиранп во фпнанснскпте пзвештап. Оние настанп после датумот на пзвестување 
коп немаат карактер на корекгпвнп настанп се објавтваат во соодветна белешка доколку 
пстпте се матерпја.\но значајни. 

1 ЕУР 
1 УСД 

31 декември 2014 
61.4814 денари 
50.5604 денари 

31 декември 2013 
61.5113 денари 
44.6284 денари 
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3 Пари и парични еквиваленти 
2014 2013 

Денарски сметки во банка 120,281 4,057 
Девизни сметки во банка 417 131,289 
Благајна во денари 107 106 
Благајна во девизи 271 366 

121,076 135.818 

Со состојоа на 31 декемврн 2013 година, агенцнјата и.ма отворено девнзнп акредптпвп во 
вкупен износ од 130,866 илјадп деиарп за плаќања на фактури спрема ТЦ11 11нтернацпонал 
ИН11, по основ на наоавепа софпстицирана мерна електронска опре.ма во текот па 2013 
годпна. 

4 Побарувања од купувачи 
2014 2013 

Побарувања од купувачи во земјата 190,402 218,355 
Побарувања од купувачи во странство 5 4 

_ 190.407 218,359 

Со состојоа на 31 декември 2014 година, вклучени во побарувањата од купувачп, се наоѓаат 
тужени побарувања во вкупен пзнос од 159,308 плјадп денарп (2013: 192,355 плјади денари). 
Најголемиот дел од побаруваи>ата за дополннтелно фактурпранп побарувања за годпшен 
надоместок за радиофреквенцни за 2005 годнна во пзнос од 55 ,976 плјадп денарп се 
однесуваат на побарувања од Оне Дооел, Скопје и 88,^88 илјади денарп на пооарувања од Т -
Мобнле ЛД, Скопје за кои Лгенцнјата има поведено судскп споровп и исходот е се уште 
неизвесен. 

5 Пресметани трошоци и останати побарувања 
2014 2013 

Пресметани трошоци за идни периоди 37,541 105,660 
Пресметани трошоци за неисплатена бруто плата 10,544 2,280 
Побарувања за данок на добивка 3,596 5,460 
Побарувања од вработените 2,064 342 
Пресметани трошоци за набавка на мерна опрема - 163,368 
Побарувања за данок на додадена вредност - 22,776 

53,745 299,886 

I Побарувања за дадени аванси и депозити 
2014 2013 

Побарувања за депозит (Белешка 9) 50,000 50,000 
Побарувања за дадени аванси (Белешка 9) 1,760 35,055 

51,760 85,055 

Со состојба на 31 декемврп 2014 година, побарувањата за деиозпт на Агенцпјата се однесувааг 
на пласнран наменскп орочен депозпт во пзнос од 50,000 илјади денарп во Експорт 1 Гмпорт 
Бапка АД, Скопје - во стечај по одлука бр.02-691/3 од 07 март 2001 годпна на Владата на 
Република Македонпја, за фпнанспрање на домашен нравен субјект. Побарувањето е 
прпјавено во стечајната маса од страна па Управата за телекомуннкашш Скопје, чнј правен 
наследнпк е Агенцијата. Стсчајната постапка во Експорт 11мпорт Банка ЛД, Скопје - во стечај 
е се уште во тек. 
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Побгоувб,«»а зв даденк ѕаѕнси и дегозкти (• зодо. кува) 
Останапгге побартеања за даденн аванси на 31 дексмврп 2014 годпна во пзпос од 1 , 7 60 
пдјадп денари во цедост се однестваат на побарувања по основ на платен аванс на Т1111 
11нтернацпона.\ И Н Ц , во внсина од 2 0 % од договорната вредност за редовшгге одржтвања на 
опремата. Нобарувањата за дадени авансп на 31 декемврп 2013 годпна во износ ол 35,055 
илјади денарп се однесуваат за набавка на софистпцпрана мерна електронска опре.ма . 

7 Материјални и нематеријални средства 
Немате-

Гра- ријални Инвес-
дежни средства тиции во 

објекти Возила Опрема (Софтвер) тек Вкупно 

Набавна вредност 
01 јануари 2013 138,821 22,017 296,407 48.175 306,231 811,651 
Зголемувања преку нови набавки - 107,422 427,998 65,518 236,797 837,735 
Ревалоризација - - (14) - - (14) 
(Отуѓување и расходување) - - (342) - - (342) 
31 декември 2013/01 јануари 
2014 138,821 129,439 724,049 113,693 543,028 1,649,030 
Зголемувања преку нови набавки - - 21,744 290 180,950 202,984 
Воведување во евиденција - - - - - -

Ревалоризација - - - - - -

Корекција на ревалоризација за 
минат период - - 52 - - 52 
(Отуѓување и расходување) - - (292) - - (292) 
31 декември 2014 138,821 129,439 745,553 113,983 723,978 1,851,774 

Акумулирана амортизација 
01 јануари 2013 13,958 20,652 274,429 29,859 - 338,898 
Амортизација за годината 1,396 11,927 33,856 9,776 - 56.955 
Ревалоризација - - (2) - - (2) 
(Отуѓување и расходување) - - (174) - - (174) 
31 декември 2013/01 јануари 
2014 15,354 32,579 308,109 39,635 - 395,677 
Амортизација за годината 1,396 36,196 91,742 17,528 - 146.862 
Ревалоризација - - - - - -

(Отуѓување и расходување) - - (292) - - (292) 
31 декември 2014 16,750 68,775 399,559 57,163 - 542,247 
Нето евидентирана вредност 
На 01 јануари 2013 124,863 1.365 21.978 18,316 306,231 472,753 
На 31 декември 2013 123,467 96,860 415,940 74,058 543,028 1,253,353 
На 31 декември 2014 122,071 60,664 345,994 56,820 723,978 1,309,527 

Со состојба на 31 декември 2014 година А Е К пма наоавено основнп средства во вкупсн износ 
од 202,984 плјади денарн (2013: 837,735 илјади денари). Зголемувањето на набавените 
средства во износ од 21,744 илјадп денарп се состоп од 8,214 илјадп денари кои сс однесуваат 
на иабавепа електропска опрема, 7 ,290 плјади денари кои се олнесуваат на набавен 
канцелариски мебел и 6,240 плјади денарп кон се однесуваат на набавсна софпстпцпрана 
мерна електронска опрема (пнтегрпран спстем за монпторпнг па радпофреквенцип) по основ 
па договор за јавна набавка бр.02-2912/38 склучен на 2~ декемврп 2012 годпна со Т1II1 
1 Гнтернацпонал 11Н11. За набавсната опрема Лгенцпјата во текот на 2014, Лгенцпјата има 
потпишано меморандум за соработка со ТЦ11 11нтернацпонал 11НЦ со кој Агенцијата ги 
прпма средствата без паричсн надоместок. За набавсната опрема Агенцпјата во текот на 2013 
година има платено 2 0 % од вкупната вредност на договорот во пзнос од 35 ,055 илјади денари 
(Белешка 6), додека остатоког од вредноста на договорот ќе бпде псплатен во неколку фазп. 
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Материјапни и кематеријалки средства (продолжуза) 
11нвестицшгге во тек со состојба на 31 деке.мврн 2014 година во вкупен нзнос од 180,950 

плјадп денари (2013: 236 ,79 7 ндјади дснарп) се состојат од инвестиции за изградба на повата 

адмишгстративна зграда на Агенцпјата, изградба на антенскп спсте.м за контрода и 

мониторинг на радпофреквенцпп во Ре1т\'блпка Македонија и другп пнвестпцпп. Новата 

ад.мпнпстратпвна зграда на Лгенппјата е штшгена во употреба п направен е технпчки прие.м 

на 09 февруарп 2015 година. 

8 Обврски спрема добавувачи 
2014 2013 

Обврски спрема добавувачи во земјата 35,275 116,078 
Обврски спрема добавувачи во странство 3,089 167.549 

38,364 283,627 

Со состојба на 31 декември 2014 година, Агенцијата има обврскп спрема добавувачп во 

земјата во пзнос од 35,275 илјади денарп (2013: 116,078 илјадп денарп) од кои најголемиот дел 

се олнесуваат на обврски во износ од 25,884 плјадп денарн (2013: 101,985 плјадп денарп) 

спре.ма Гранпт АД, Скопје по основ на пзградба на нова адмннисгратпвна зфада на 

Агенцијата п антенскиот систем за контрола п мопиторинг на радпофреквешшп во 

Решблика Македонија. 

Со состојба на 31 декемврп 2014 година, Агенцијата пма вктпнп обврскп спрема добавувачп 
во странство во износ од 3,089 шчјади денарп (2013: 167,549 илјади денари ) од кои 
најголемиот дел во пзнос од 2,032 плјадп денарп (2013: 163,368 плјадп денари ) се однесуваат 
на обврскп спре.ма ТЦ11 11нтсрнацпонал И Н Ц , по основ на новонабавена софпстпцпрана 
мерна електронска опрема во текот на 2014 година. 

9 Останати обврски 
2014 2013 

Обврски за бруто плата 10,193 2.280 
Останати обврски 691 381 

10,884 2,661 

Со состојба на 31 декемврп 2014 годпна, Агенцпјата има обврскп сирема вработеннге за 
плата, прпдонесп за соцпјално п здравствено оспгуруваље и персопалсн данок на доход за 
месец декември 2014 годпна коп се исплатени на 02 јануари 2015 годпна. 

10 Однапред пресметани обврски и приходи 
2014 2013 

Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната 
година 138,836 173,650 
Однапред пресметани приходи за користење на 
радиофреквенции 142,044 164,255 
Резервирање поради оштетување на побарувања за 
депозит (Белешка 6) 50,000 50,000 
Резервирање поради оштетување на останати 
побарувања од купувачи 14,149 14,208 
Однапред пресметани обврски за камати 4,711 5,436 
Однапред пресметани обврски за користење на броеви 4.645 4,879 
Однапред пресметани обврски за набавка на мерна 
опрема (Белешка 6) 1,760 35,055 
Однапред пресметани обврски за надзор на пазар 841 1,295 
Останати пресметани останати приходи 1,277 1,407 

358.263 450,185 
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11 Извори на деловни средства 
Вктпнпте изворп на дедовнп средства се состојат од дедовен фонд во пзнос од 1,274,059 
плјадп денари (2013: 1 ,217,93" плјадп денарп ), ревалорнзациона резерва од 35,469 илјади 
денари (2013: 35 ,41 7 илјади денари ) и резсрвен фонд во пзнос од 2,479 плјадп денарп (2013: 
2,4~9 илјадп денарп ). 

12 Приходи од услуги 
2014 2013 

Приходи од користење на радиофреквенции 555,539 557,509 
Приходи од надзор на пазар 63,255 60,777 
Приходи од користење на броеви 52,689 50,884 
Останато 27 44 

671,510 669,214 

Сопствешгге прпходп од услуги коп Агенцијата гп остварува претставуваат приходи од 
голишни надоместоцн за користење на радиофреквенцип, броеви и серпп на броевп како п 
надзор на пазарот на електронскп комунпкацпп. 11рпходите се ос гвар)-ваат врз основа на 
Правплнпцп за прес.меп вање на годпшшгге иадоместоци кои се нанлатуваат од операторпте. 

13 Камати и курсни разлики 
2014 2013 

Приходи од камати 42,488 6,431 
Приходи од позитивни курсни разлики, нето 19 91̂  

42,507 6,522 

Со состојба на 31 декември 2014 година, од вкупниот пзнос на прпходпте од камати од 42,488 

пдјади денарп, 3~,238 илјади денарп се одпесуваат на наплатепп камати од Оне Дооел врз 

основа на СУДСКО решение. 

14 Останати приходи 
2014 2013 

Приходи од вратени донирани средства - 12,674 
Останати приходи 2,597 881 

2,597 13,555 

15 Капитални расходи 
2014 2013 

Набавка на мерна опрема 130,866 331,106 
Изградба на антенски систем 118,378 3,706 
Трошоци за изградба на градежни објекти 80,938 134.563 
Набавка на канцелариски мебел и друга опрема 52,537 23,200 
Набавка на опрема за видео надзор 8,192 -

Останата опрема 2,290 -

393,201 492,575 
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16 Пренесени средства на други субјекти 
2014 2013 

ЈП Македонска Радио Телевизија 42,093 140,000 
ЈП Македонска Радиодифузија - 195,000 
СЦ Борис Трајковски - 80,000 

42,093 415,000 

На 13 мај 2013 годпна Комисијата на Агенпијата донесе одлука за користење на 
нереализпраните средства од Годпшнпот финансиски план на Л Е К од 2012 годпна, прп што 
дел од средствата во вкупен износ од 42,093 илјадп денари (2013: 415 ,000 илјади денари) се 
пренесенп на други субјекти во 2014 година. 

17 Расходи за вработените 
2014 2013 

Нето плати 73,986 69,306 
Задолжителни придонеси за социЈално и здравствено 
осигурување 29,932 28.041 
Персонален данок на доход 6,941 6.551 
Останати трошоци 321 175 

111,180 104,073 

18 Програмски расходи 
2014 2013 

Помош, донации и други давачки 79,224 -

Трошоци за рекламна пропаганда и маркетинг истражување 43,623 26,229 
Надоместоци за членови на Комисијата и други договорни 
услуги 12,287 8.065 
Трошоци за наем 10,922 6,727 
Осигурување на имот 10,100 -

Трошоци за поправки и одржување 8,770 4,100 
Трошоци за службени патувања 8,052 4,255 
Трошоци за телефон, интернет и други поштенски услуги 5,934 4,386 
Електрична енергија 5,628 2,144 
Членарини 4,362 404 
Трошоци за материјали 3,152 4,096 
Обуки и семинари 2,559 282 
Репрезентација 2,448 1.827 
Банкарски провизии 256 932 
Останати трошоци 5,772 3,590 

203,089 67,037 

19 Даночен расход 
2014 2013 

Тековен даночен расход 1,863 691 
1,863 691 

Усогласувањето на данокот на добпвка во Билансот на прпходн н расходп за годините кои 

што заврпгуваат на 31 декемврп 2014 п 2013 годпна, е како што следп: 
2014 2013 

Загуба пред оданочување (32,951) -

Непризнаени расходи за даночни цели 51,585 6,910 
Даночна основа 18,634 6,910 

Данок на добивка (10%) 1,863 691 
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20 Потенцијални и преземени обврски 
Судски спорови 

Со состојоа па 31 дексмврп 2014 година, правнпте постапкп покреиати против Агепппјата 
пзнесуваат вкупно 46,292 идјадн денарп. Не е евндегггирано резервпрање на денот на 
известување, бндејќп профсспоналшгге правнп советп покажл-ваат дска нема веројатност за 
појава на значителнн загуби. Освен тоа, разни правнп дејствија и побарувања може да се 
појават во идннна против Л Е К од правните спорови и побарувања кои може да се јават во 
текот на редовното деловно работење. Поврзаните ризнци се аналнзираат спорел 
веројатноста да се појават. 11ако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со 
сигурност да се ггврди, Раководството на Л Е К верува дека не.ма да рсзул гпраат во 
материјално значајни обврскп. 

21 Настани по датумот на известување 
Согласно барањата на последнпте пзменптс на Законот за електронскп комунпкации на 18 

февруарн 2015 година Лгенцијата формпра Национален цен гар за компјутерскп инцпдентп 

како посебна организациона едпница во состав на Лгенцпјата. 

П о 31 декемврп 2014 годпна - датумот на пзвссгувањето, до денот на одобрувањето на овие 

финансиските нзвештаи, освен горенаведеното, нема настанп кои бп предпзвпкале корекцпја 

на фпнанспски пзвештап, ниту пак настанн кои се материјално значајни за објавување во 

овие фннансискп извештаи. 
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