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1
ГОДИШНА СМЕТКА





0 4 0 5 7 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на друштвото

Адреса, седиште и телефон

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

Период Контролор

ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Резервни кодекси

Макпетрол А.Д. Скопје

(во денари)

година

Адреса за е-пошта

Тековна година Претходна година

Износ

normativa@makpetrol.com.mk

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

5 6

Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

1

002

1.

Вид работа Идентификационен број (ЕМБС)

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден

5.706.198.885 6.517.238.064

АКТИВА:

А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА 

(002+009+020+021+031)

5. Гудвил

2.
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

(003+004+005+006+007+008)

4.
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци 

и слични права

3. Издатоци за развој

31.12. 2021

3 42

001

0 0

003

004

006

8.070.093 5.067.286

0 0

8.070.093 5.067.286

005

6. Аванси за набавка на нематеријални средства

7. Нематеријални средства во подготовка 0 0

0 0

007

009

8. Останати нематеријални средства 008

9.
II. МАТЕРИЈАЛНИ  СРЕДСТВА

(010+013+014+015+016+017+018+019)

0

4.082.130.376 4.029.455.374

3.196.447.313 3.145.460.449

0

10.б. Градежни објекти 012

922.910.970

2.273.536.343

921.278.826

10. Недвижности (011+012)

10.а. Земјиште 011

010

2.224.181.623

41.527.298 50.388.379

285.118.876 301.351.397

321.911.502 343.833.51711. Постројки и опрема 013

Транспортни средства 014

13. Алат, погонски и канцелариски инвентар и  мебел 015

12.

13 14 16
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Број на

белешка 

3

Тековна година Претходна година

Износ

4
14. Биолошки средства

61 2 5

Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

018

016

33.793.555 22.957.179

196.656.648 158.777.208

27.041.048 27.771.860

15. Аванси за набавка на материјални средства 017

6.675.184 6.687.245

16. Материјални средства во подготовка

022

17. Останати материјални средства

18. III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ 020

019

0 0

19.
IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

(022+023+024+025+026+030)
021

536.118.000 536.118.000

20. Вложувања во подружници

1.588.957.368 2.454.943.544

285.239.543 285.239.543

026

1.955.905 1.352.103

765.643.920 1.632.233.898

21.
Вложувања во придружени друштва и учества

во заеднички вложувања

22.
Побарувања по дадени долгорочни

заеми на поврзани друштва
024

023

765.643.920 1.632.233.898

23. Побарувања по дадени долгорочни заеми 025

0 0

24.
Вложувања во долгорочни хартии од вредност

(027+028+029)

030

24.а.
Вложувања во хартии од вредност

кои се чуваат до доспевање 

24.б.
Вложувања во хартии од вредност 

расположиви за продажба
028

027

0 0

24.в.
Вложувања во хартии од вредност според 

објективната вредност преку добивката или загубата
029

0 0

25. Останати долгорочни финансиски средства

0 0

0 0

034

0 0

0 0

26. V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)

27. Побарувања од поврзани друштва 032

031

2.133.601.603 1.537.828.009

28. Побарувања од купувачи 033

0 0

29. Останати долгорочни побарувања

30. VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

31. Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) 036

035

44.414

32. I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) 037

74.240 74.240

33. Залихи на суровини и материјали 038

Залихи на трговски стоки

1.032.122.095 830.741.667

159.637.555 153.983.321

040

039

44.414

36 Залихи на готови производи 041

34.
Залихи на резервни делови, ситен инвентар,

амбалажа и автогуми

35.
Залихи на недовршени производи

и полупроизводи

37.

122.345.319

754.617.759 554.294.373

043

117.748.127

0

042

038. Залихи на биолошки средства
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3.722.134

Реден

број
П О З И Ц И Ј А

1 2 3 4

Ознака

на АОП

3.722.134

Тековна година Претходна година

5 6

Број на

белешка 

41. Побарувања од поврзани друштва

39.
II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ)

НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА
044

40.
III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

(046+047+048+049+050+051)

048

Износ

13.755.198 15.709.060046

045 835.238.769 457.160.286

7.697.175 8.219.470

42. Побарувања од купувачи 047

6.670.650 58.745.416

43. Побарувања за дадени аванси на добавувачи

310.425.652 262.386.270

496.684.960 112.053.493

052

5.134 46.577

247 247

44.

Побарувања од државата по основ на даноци, 

придонеси, царина, акцизи и за останати давачки 

кон државата (претплати)

45. Побарувања од вработените 050

049

0 0

46. Останати краткорочни побарувања 051

247 247

47.
IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

(053+056+057+058)

056

48. Вложувања во хартии од вредност (054+055)

48.а. Вложувања кои се чуваат до доспевање 054

053

0 0

48.б.
Вложувања според објективната вредност 

преку добивката или загубата
055

0 0

49. Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва

247 247

0 0

060

266.240.492 249.925.809

208.833.992 184.902.309

50. Побарувања по дадени заеми 

51. Останати краткорочни финансиски средства 058

057

229.569.215 153.824.509

52.
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

 (060+061)
059

57.406.500 65.023.500

52.а. Парични средства

064

52.б. Парични еквиваленти

53.
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ 

ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)
062

061

3.483.842.000 3.483.842.000

54.
ВКУПНА АКТИВА: 

СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)   
063

6.445.383.520 5.075.052.224

55. В.  ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА

8.073.091.837 8.212.612.716

530.784.923 2.525.568.347

068

0 0

348.378.000 348.378.000

56.

ПАСИВА:

А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

(066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)

57. I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 066

065

517.472.213 233.606.213

58. II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ 067

0 0

59. III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)

070

06960. IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)

61.

V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ 

ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ 

НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

0

62. VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) 071

63.  Законски резерви 072

481.336.061

134.219.118 116.743.061

348.378.000 364.593.000

482.597.118

0

64. Статутарни резерви 073

65. Останати резерви 074
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Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Тековна година Претходна година

Ознака

на АОП

5 6

Износ
Број на

белешка 

0 0

935.846.893 875.124.797

1 2

66. VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА

3 4

075

67. VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) 076

1.374.003.29607768. IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 349.521.153

0 0

0 0

081

0 0

1.528.463.356

69. X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

70.
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ 

НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО
079

078

71. XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО 080

2.556.224 2.818.362

72. Б. ОБВРСКИ (082+085+095) 3.037.916.101

085

0 0

0 120.000.000

2.556.224 2.818.362

73.
I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ 

И ТРОШОЦИ (083+084)

74.
Резервирања за пензии, отпремнини

и слични обврски кон вработените
083

082

0 0

75.
Останати долгорочни резервирања

за ризици и трошоци
084

0 0

76. II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)

77. Обврски спрема поврзани друштва

78. Обврски спрема добавувачи 087

086

79. Обврски за аванси, депозити и кауции 088

0 120.000.000

80. Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва 089

0 0

0 0

091

090

0 0

093

81. Обврски по заеми и кредити 

82. Обврски по хартии од вредност

094

0 0

84. Останати долгорочни обврски

83. Останати финансиски обврски 092

79.208.274 33.518.874

0 0

1.525.907.132 2.915.097.739

0 0

87. Обврски спрема поврзани друштва 096

85. III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

86. IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до108) 095

89. Обврски за аванси, депозити и кауции 

459.168.529 359.285.11388. Обврски спрема добавувачи 097

098

30.153.214

102

62.048.511 59.991.031

174.835.500

31.182.898

100

346.576.238 92.836.771

93. Краткорочни резервирања за ризици и трошоци 0

099

101 280.129.067

103

92. Тековни даночни обврски 

90
Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и 

надомести на плата

91. Обврски кон вработените

95.913.669 1.982.877.643104

94.

95. Обврски по заеми и кредити 

Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва 0 0

0

Собрание на акционери 2022  
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Во,

Во На ден

На ден

Реден
број П О З И Ц И Ј А

96. Обврски по хартии од вредност 105

Ознака
на АОП

Број на
белешка 

1
Тековна година Претходна година

Износ

4

97. Обврски по основ на учество во резултатот 4.295.138 3.017.038

62
178.576.796

109

5

106

3

77.404

99.244.961

167.307.404

5.759

98. Останати финансиски обврски 0 0107

99. Останати  краткорочни обврски 108

100. V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ 
НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) 

99.644.391

8.073.091.837 8.212.612.716

101.
VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА 
(ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ 
ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА  

102.
ВКУПНА ПАСИВА:
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ  И ОБВРСКИ
(065+081+094+109+110)

111

Потпис Скопје

530.784.923 2.525.568.347

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме Бојан Лекиќ

103. В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА–ПАСИВА

0

Број од регистарот на Институтот на сметководители и 0100861
овластени сметководители на Република Македонија

110

112

0

Скопје 15.03 2022

15.03 2022 Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис

Годишна сметка 2021 
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0 4 0 5 7 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на друштвото

Адреса, седиште и телефон

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

до

Период Контролор

ул. Св. Кирил и Методиј број 4

Вид работа Идентификационен број (ЕМБС) Резервни кодекси

Макпетрол А.Д. Скопје

Тековна година Претходна година

(во денари)

Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта normativa@makpetrol.com.mk

1 5

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

БИЛАНС НА УСПЕХ

Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

16.652.453.171

2

31.12. 2021 годиназа периодот од 01.01.

3

2. Приходи од продажба

Износ

4

1. I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206) 201

6

22.337.366.234

0

117.792.541 122.389.733

202 21.331.561.381

ХХХ ХХХ

203

16.562.715.075

0

4.
Промена на вредноста на залихи на готови производи 

и на недовршено производство

3. Останати приходи

4.а.
Залихи на готови производи и на недовршено производство 

на почетокот на годината
204

1.005.804.853 89.738.096

122.389.733 13.624.229

ХХХ ХХХ

4.б.
Залихи на готови производи и на недовршено производство 

на крајот на годината

5. Капитализирано сопствено производство и услуги

208

205

206

6.
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)
207

18.409.085.533 14.045.389.985

7. Трошоци за суровини и други материјали

20.914.731.874 16.427.273.908

167.214.115 238.272.969

210

209

0 0

579.595.494

154.819.266 131.661.389

8. Набавна вредност на продадени стоки

9.
Набавна вредност на продадени материјали, резервни 

делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми

10. Услуги со карактер на материјални трошоци 211 621.270.828

755.308.312

11. Останати трошоци од работењето 212

1.252.823.132 1.128.859.613

735.772.894

12. Трошоци за вработени (214+215+216+217) 213

12.а. Плати и надоместоци на плати (нето) 214

Собрание на акционери 2022  
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Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Број на

белешка Тековна година Претходна година

Ознака

на АОП

21712.г. Останати трошоци за вработените

5 6

Износ

285.744.084 282.640.751

1 2
12.б. Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата

3 4
62.924.891 61.456.931215

12.в. Придонеси од задолжително социјално осигурување 216

148.845.845 48.989.037

0 0

248.674.099 243.711.68713.
Амортизација на материјалните и нематеријалните

средства

14.
Вредносно усогласување (обезвреднување)

на нетековни средства
219

218

15.
Вредносно усогласување (обезвреднување)

на тековни средства
220

49.157.413 46.425.624

16. Резервирања за трошоци и ризици 221

225

95.633.597 61.950.403

95.574.129 61.843.882

223

222

9.131.264 10.538.785

2.556.224 2.818.362

140.948.670 104.184.731

19.а. Приходи од вложувања во поврзани друштва

17. Останати расходи од работењето

18.
III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

(224+229+230+231+232+233)

226

0 0

19.
Финансиски приходи од односи со поврзани 

друштва (225+226+227+228)
224

59.468 106.521

20. Приходи од вложувања во неповрзани друштва 229

19.б.
Приходи по основ на камати од работење 

со поврзани друштва

19.в.
Приходи по основ на курсни разлики од работење 

со поврзани друштва 
227

230

2.084.451 1.643.127

19.г.
Останати финансиски приходи од работење

со поврзани друштва
228

3.430.721 4.072.54721.
Приходи по основ на камати од работење 

со неповрзани друштва

22.
Приходи по основ на курсни разлики од работење 

со неповрзани друштва

0 0

39.600.000 36.300.000

231

233

23.
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски 

средства
232

24. Останати финансиски приходи

0

199.901 218.654

32.734.227 57.076.650

0

26.а.
Расходи по основ на камати од работење 

со поврзани друштва
236

13.267

13.267

6.463

25.
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

(235+239+240+241+242+243)

26
Финансиски расходи од односи со поврзани 

друштва (236+237+238)
235

234

6.463

0 0

30.329.221 55.565.512

0 0

1.504.675

26.б.
Расходи по основ на курсни разлики од работење 

со поврзани друштва 
237

2.391.739

Останати финансиски расходи од поврзани друштва 238

28.
Расходи по основ на курсни разлики од работење 

со неповрзани друштва

27.
Расходи по основ на камати од работење 

со неповрзани друштва
239

26.в.

240

Годишна сметка 2021 
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Број на

белешка 

3

Тековна година Претходна година

Износ

4

29.
Нереализирани загуби (расходи) од финансиски 

средства

61 2 5

Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

243

0 0241

0 0

0 0

0 0

30.
Вредносно усогласување на финансиски средства 

и вложувања
242

0 0

31. Останати финансиски расходи

247

32. Удел во добивката на придружените друштва

33. Удел во загубата на придружените друштва 245

244

0 0

34.
Добивка од редовното работење

(201+223+244) - (204-205+207+234+245)
246

0 0

35.
Загуба од редовното работење

(204-205+207+234+245) - (201+223+244)

1.526.251.611 381.052.848

0 0

251

1.526.251.611 381.052.848

0 0

36. Нето добивка од прекинати работења

37. Нето загуба од прекинати работења 249

248

0 0

38. Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) 250

152.248.315 31.531.695

39. Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)

253

25240. Данок на добивка

41. Одложени даночни приходи

0 0

0 0

1.374.003.296 349.521.153

42. Одложени даночни расходи 254

43.
НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

(250-252+253-254)
255

257

256

45.
Просечен број на вработени врз основа на часови на работа 

во пресметковниот период (во апсолутен износ)

44.
НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

(251+252-253+254)

349.521.153

46. Број на месеци на работење (во апсолутен износ) 258

1.374.003.296

1.870 1.854

260

12 12

47. ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ 259

26347.г. Загуба која се однесува на неконтролираното учество

47.а.
Добивка која им припаѓа на имателите на акции

на матичното друштво

47.б. Добивка која припаѓа на неконтролираното учество 261

47.в.
Загуба која се однесува на имателите на акции 

на матичното друштво
262

1.374.003.296 349.521.153

0 0

0 0

0 0

13.585 3.436

13.585 3.436

265

26448. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

48.а. Вкупна основна заработувачка по акција

48.б. Вкупно разводнета заработувачка по акција 266

0 0

48.в.
Основна заработувачка по акција од прекинато 

работење

0 0

0 0267

48.г.
Разводнета заработувачка по акција од прекинато

работење
268

Собрание на акционери 2022  
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до

П О З И Ц И Ј А
Ознака

на АОП Тековна година Претходна година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 01.01. 31.12. 2021 година

Реден

број

5 6
1. Добивка за годината 1.374.003.296 349.521.153

3 41

0 0

283.866.000 42.966.000

2. Загуба за годината 270

269

271

272

3.
Останата сеопфатна добивка 

(273+275+277+279+281+283) -(274+276+278+280+282+284)

2

Број на

белешка 

0

0

Износ

273 0

0

275

2768.
Загуби од повторно мерење на финансиски средства 

расположиви за продажба

7.
Добивки од повторно мерење на финансиски средства 

расположиви за продажба

6.
Загуби кои произлегуваат од преведување

на странско работење
274

4.
Останата сеопфатна загуба 

(274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)

5.
Добивки кои произлегуваат од преведување 

на странско работење

0 0

0 0

0 0

283.866.000 42.966.000

279

9.
Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти

за хеџирање на парични текови
277

0 0

10.
Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти

за хеџирање на парични текови
278

0 0

11.
Промени на ревалоризациските резерви

за нетековни средства (+)

0 0

0 0

283

0 0

0 0

12.
Промени на ревалоризациските резерви

за нетековни средства (-)

13.
Актуарски добивки на дефинирани планови

за користи на вработените
281

280

0 0

14.
Актуарски загуби на дефинирани планови

за користи на вработените
282

0 0

15.
Удел во останата сеопфатна добивка на придружни

друштва (само за потреби на консолидација)

285

28416.
Удел во останата сеопфатна загуба на придружни

друштва (само за потреби на консолидација)

17.
Данок на добивка на компоненти на останата

сеопфатна добивка

18. Нето останата сеопфатна добивка (271-285) 286

19.
Нето останата сеопфатна загуба

(285-271) или (272+285)
287

289

283.866.000 42.966.000

0 0

1.657.869.296 392.487.153

1.657.869.296 392.487.153

20.б.
Сеопфатна добивка која припаѓа 

на неконтролираното учество
290

20.
Вкупна сеопфатна добивка за годината

(269+286) или (286-270)
288

20.a.
Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите

на акции на матичното друштво

21.a.
Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите

на акции на матичното друштво
292

21.
Вкупна сеопфатна загуба за годината

(270-286) или (287-269)
291

0

0

0 0

0

0

Сеопфатна загуба која припаѓа

на неконтролираното учество
29321.б. 00

Годишна сметка 2021 
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ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД  ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)

Во,

Во На ден

На ден

Број од регистарот на Институтот на сметководители и 0100861
овластени сметководители на Република Македонија

Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме Бојан Лекиќ

15.03 2022 Одобрил:

Потпис Скопје

Скопје

Потпис

15.03 2022

Саша Лекиќ

Собрание на акционери 2022  
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Период

0 4 0 5 7 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на субјектот

Адреса, седиште и телефон

Адреса за е-пошта

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

за 

0

Сегашна вредност на бази на податоци развиени 

за сопствена употреба 

(< или = АОП 004 од БС)

608 0

1.Трошоци за материјали и услуги се трошоци за суровини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа,  трошоци за резервни делови и 

материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за развојот на интерен проект.

6075. 0 0

6.

226.530 97.828

Сегашна вредност на компјутерскиоот софтвер 

развиен за сопствена употреба

(< или = АОП 004 од БС)

6064. 0 0

Сегашна вредност на набавени

бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)

6042.

3.
Сегашна вредност на софтвер со лиценца

(< или = АОП 004 од БС)
605

1.1

1.2

Сегашна вредност на издатоци 

за развој за сопствени цели 

(< или = АОП 003 од БС)

0 0

0

Трошоци за материјали и услуги 
1 

користени или потрошени при 

развојот на интерен проект

603

Плата и надоместоци на плата 

на вработените кои директно работат 

на развојот на интерен проект

602

0 0

0 0

601

Тековна година Претходна година

5 6

А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

0

1 2 3 4

1. 000
Набавна вредност на издатоци за развој 

за сопствени цели (интерен проект)

Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

на

АОП

Износ

за државна евиденција за субјектите кои

не применуваат посебни сметковни планови

normativa@makpetrol.com.mk

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

(големи, средни, мали и микро субјекти)
2021 година (во денари)

Макпетрол А.Д. Скопје

ул. Св. Кирил и Методиј број 4

Образец „ДЕ“

Контролор

Вид работа Идентификационен број (ЕМБС) Резервни кодекси

Скопје 3146-117

Годишна сметка 2021 
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Група на сметки, 

сметка

  3.Објекти од нискоградба се објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, 

железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.
4. Телекомуникациска опрема е уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и 
5 Хардвер и периферни  единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

1.618.245 641.198

В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба 

на крај на период 
Заеми и кредити дадени на нефинансиски 

трговски друштва  во приватна и државна 

сопственост и јавни претпријатија, во земјата  

(< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+ 

АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+ АОП 

057+АОП 058 од БС)

625

032д (во земјата), 

033д (во земјата), 

040д (во земјата), 

041д (во земјата), 

044д, 045д, 046д, 

114д, 125д, 126д, 

160, 162, 168д

23.

21. 016д

22. 016д Подобрување на земјиштето 624

Вложувања во природни богатства 

во подготовка
623

0 0

0 0

0 0

19. 015д Антиквитети и дрги уметнички дела 621

0 0

20. 015д Други скапоцености 622

17. 015д

18. 015д Драгоцени метали и камења 620

Книги, слики, вајарски дела, музејски

експонати, предмети од архивска граѓа 

и слично

619

0 0

15.
Сегашна вредност на основното стадо

(< или = АОП 016 од БС)
617

6.657.384 6.669.445

16. 015д

0

Оригинални уметнички и литературни дела за 

вршење на дејности од културата 

и уметноста

618

0 0

0 0

Сегашна вредност на информациска 

и телекомуникациска опрема 

(< или = АОП 013 од БС)

14.
Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< 

или = АОП 016 од БС)
616 0

0

15.965.901 27.228.26113.
Сегашна вредност на компјутерска опрема

(< или = АОП 013 од БС)
615

12.

611

1.843.049.803

11.
Сегашна вредност на објекти

од нисокоградба (< или = АОП 012 од БС)
613 381.131.820411.128.397

612

Сегашна вредност на градежни објекти

од високоградба кои се користат за вршење на 

дејност 2) (< или = АОП 012 од БС)

10.

0

614

1.862.407.946

0

Сегашна вредност на станови и станбени згради 

(< или = АОП 012 од БС)

8.

7.

9.

Износ

Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА  

Земјишта 

0

0

014д Шуми 610 0

010д 609

Реден

број

922.910.970 921.278.826

  2.Објекти од високоградба се објекти кои со својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, 

фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одмаралишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, 

градежни објекти за рудници итн.

Тековна година Претходна година

1 2 3 4 5

П О З И Ц И Ј А

Ознака

на

АОП

6
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Износ

047д, 118д, 127д, 

151д, 152д, 153д, 

154,157д, 158д, 

група 19

Останати побарувања од нефинанскиски 

трговски друштва 6 во приватна и државна 

сопственост и јавни претпријатија, во земјата
 7

(< 

или = АОП 034+ АОП 046+АОП 047+АОП 051+АОП 

062 од БС) 
62826

27.

047д, 050, 127д, 

130, 131, 132, 133, 

134, 135, 136, 137, 

138, 151д, 152д, 

158д, група 19д

Останати побарувања од органи на законодавна, 

извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, 

единици на локална самоуправа и други правни 

лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+ 

АОП 035 +АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 

од БС) 

629

 6. Нефинансиски трговски друштва се сите трговски друштва кои не припаѓаат на финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски 

фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва, итн.) 

 7. Земјата се однесува на финансиски релации со физички лица и правни лица на територијата на Република Северна Македонија.

28

005, 017, 037, 047, 

05, група 11 (без 

сметка 119), група 

12 (без сметка 129), 

група 13 (без 

сметка 139), 162д 

(заеми во 

производи и 

стоки),група 14 (без 

сметка 149), група 

15 (без сметка 159), 

група 19

Побарувања по основ на продажба на стоки и 

услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) 

и останати побарувања од сите субјекти во 

земјата и странство (вкупно)

(< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 

034+АОП 035+АОП 046+АОП 047+АОП 049+ АОП 

050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)

630 372.347.364 368.063.972

59.240.562 71.877.308

0 0

24.

005д, 017д, 037д 

(во земјата), 110, 

112, 114д, 116д (во 

земјата), 118д 

(закуп), 120д, 122д, 

124д (во земјата), 

125д, 126д

25.
037д, 114д, 120д, 

122д, 125д, 126д

Побарувања по основ на продажба на стоки и 

услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) 

дадени на органи на законодавна, извршна и 

судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, 

единици на локална самоуправа и други правни 

лица финансирани од буџет (< или = АОП 

030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС) 

627

Побарувања по основ на продажба на стоки и 

услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) 

дадени на нефинансиски трговски друштва6 во 

приватна и државна сопственост и јавни 

претпријатија, во земјата7 (< или = АОП 006+АОП 

017+АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)

626

32.253.531 32.125.210

65.462.629 51.898.722

Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

на

АОП

Г. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА  со состојба на крај на 

период 

Тековна година Претходна година

1 2 3 4 5 6
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Основна главнина (сопственички капитал) во 

удели поседувани од Владата на Република 

Северна Македонија, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, 

АВРСМ, единици на локална самоуправа и други 

правни лица финансирани од буџет

(<или =  АОП 065 од БС)

633

30. 90д9 

Основна главнина (сопственички капитал) во 

удели поседувани од физички лица, трговци-

поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни 

вршители на дејност и непрофитни организации  

регистрирани во земјата7 

(< или = АОП 065 од БС)

632

0 0

0 0

31. 90д9 

Д. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ

29. 90д9 

Основна главнина (сопственички капитал) во 

удели поседувани од други трговски друштва во 

приватна и државна сопственост и јавни 

претпријатија регистрирани во земјата7(< или 

=АОП 065 од БС)

631 0 0

8 Позициите од Поглавјето Д. Сопственички капитал ги пополнуваат следните форми на трговски друштва: јавно трговско друштво, командитно друштво и 

друшство со ограничена одговорност

9 Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а

неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

10. Непрофитни организации се: стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, 

религиозни групи, Црвен крст на Република Северна Македонија,  странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и 

други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

634

Ѓ. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба 

на крај на месец

32.

214д, 225д, 260, 

262д, 266д 

(кредити), 280д 

(во земјата), 281д 

(во земјата), 282, 

284д (во земјата), 

285д (во земјата), 

286д (во земјата)

0 0

Тековна година Претходна година

1 2 3 4 5 6

Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А
Ознака

за

АОП

ИзносРеден

број

Обврски по заеми и кредити од нефинансиски 

трговски друштва 6 во приватна и државна 

сопственост и јавни претпријатија, 

во земјата 7

(< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 

089+АОП 090+АОП 096+ АОП 104+ АОП 107+ од 

БС)

Собрание на акционери 2022  
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693.647.800

205253361

37.

група 21, група 22, 

група 23, група 24, 

група 25 (без 256), 

269, 288, 289, 

група 29

Обврски по основ на трговски кредити, аванси и 

останати обврски кон сите субјекти во земјата и 

странство (вкупно)

 (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 

096+АОП 097+АОП 098+АОП 099+АОП 100+АОП 

101+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС)

639 1.200.562.459

36.

група 23, 259д, 

269д, 288д, 289, 

29д

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)

314938766638

35.

218д, 254д, 255д, 

259д, 269д, 288д, 

29д

Останати обврски кон нефинансиски трговски 

друштва6 во приватна и државна сопственост и 

јавни претпријатија, во земјата7

(< или = АОП 092+АОП 093+АОП 096+АОП 

106+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС)

637

Е. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ со состојба на крај на 

период 

34

214д, 220д, 222д, 

224д, 225д, 229д, 

253д

Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и 

аванси (краткорочни трговски кредити) примени 

од органи на законодавна, извршна и судска 

власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на 

локална самоуправа и други правни лица 

финансирани од буџет 

(< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+ АОП 108+ 

од БС)

636

446975089

390.429.621 89.456.581

0 0

Тековна година Претходна година

5 6

Износ

Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и 

аванси (краткорочни трговски кредити) примени 

од нефинансиски трговски друштва6 во приватна 

и државна сопственост и јавни претпријатија, во 

земјата7 (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+ 

АОП 108+ од БС)

635

3 41 2

33

210д, 212, 214д, 

216д (во земјата), 

218д (закуп), 220д, 

222д, 224д, 225д, 

229д, 253д

П О З И Ц И Ј А
Ознака

за

АОП

Реден

број
Група на сметки, 

сметка

Годишна сметка 2021 
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650 6.482 1.092.021

0

11   Држави членки на Европската унија: Белгија, Германија, Италија, Луксембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика 

Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, 

Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија, Хрватска.

48.

50. 762

0

Добивки од продажба на учество 

во капитал и хартии од вредност  

(< или = АОП 203 од БУ)

652

760

Добивки од продажба на нематеријални

и материјални средства 

(< или = АОП 203 од БУ)

864.926.149 0

II. Останати приходи  

49. 761
Добивки од продажба на биолошки

средства(< или = АОП 203 од БУ)
651

Приходи од продажба на добра

врз основа на финансиски наем (лизинг) 

(< или = АОП 202 од БУ)

64947. 0748 0

46. 747д

0

Приходи од наемнина на земјиште

(< или = АОП 202 од БУ)
648

44. 745д 0

0

45. 747
Приходи од наемнина

(< или = АОП 202 од БУ)
647

41. 730, 740 и 741

Приходи од продажба на производи,

стоки и услуги на  домашен пазар 

(< или = АОП 202 од БУ)

643

42. 731 и 742

Приходи од продажба на производи, 

стоки и услуги на странски пазар 

(< или = АОП 202 од БУ)

49.058.69150.281.964

0

Приходи од продажба на производи, 

стоки и услуги во земјите членки на ЕУ 10

(< или = АОП 202 од БУ)

645 505.386.587

Приходи по основ на употреба 

на компјутерски софтвер развиен 

за сопствена употреба 

(< или = АОП 206 од БУ)

646

290.430.80743. 731д и 742д

Приходи од продажба на  стоки

(< или = АОП 202 од БУ)
64139. 73д и 74д

40. 73д и 74д 33.332.279 33.445.829
Приходи од продажба на  услуги

(< или = АОП 202 од БУ)
642

16.141.621.973

710.595.400 306.604.781

20.501.111.395

644

I.  Приходи од продажба

Ж. ПРИХОДИ  

16.421.871.87021.188.796.219

16.455.317.699

Претходна година

1 2 3 4 5 6

Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

38.

Приходи од продажба на  стокии услуги (аоп 641 

+ аоп 642 )

(< или = АОП 202 од БУ)

640 21.222.128.498

Ознака

за

АОП

Износ

Тековна година
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3.051.805

I. Трошоци за суровини, материјали, 

енергија, резервни делови и ситен инвентар 

66.

669

400д
Трошоци за  суровини и материјали

(< или = АОП 208 од БУ)

68. 400д
Прехранбени артикли

(< или = АОП 208 од БУ)

67. 400д
Огрев, гориво и мазивa 

(< или = АОП 208 од БУ)

9.632.012

670

44.160.434 109.991.721

9.772.818 6.627.530

2.919.981

668

64. 773д и 776д

З. РАСХОДИ 

Приходи од дивиденди 666

65. 700 Расходи на продадени производи и услуги 7.648.997667

0

135.174.129 98.143.882

0

III.  Финансиски приходи  

63. 769д
Приходи од оперативен наем-лизинг

(< или = АОП 203 од БУ)
665

54.285.569 50.764.978

0 0

Приходи од даноци и  придонеси

(< или = АОП 203 од БУ)
664 0 0

10.666.456 12.758.545

59. 769
Останати  приходи од работењето

(< или = АОП 203 од БУ)
661

62. 769д

Приходи од поранешни години 

(< или = АОП 203 од БУ)
66361. 769д

60. 769д

Приходи од наплатени пенали, 

неподигнати капари, отстапнини, 

награди и слично 

(< или = АОП 203 од БУ)

662

57. 767д

58. 768
Приходи од укинување на долгорочни 

резервирања (< или = АОП 203 од БУ)
660

Приходи по основ на донации 

и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)
659

0 0

0 0

0 0

55. 767

8.380.097 1.660.305

0 0

0 0
Приходи од премии, субвенции, дотации

и донации (< или = АОП 203 од БУ)
657

56. 767д
Приходи од субвенции

(< или = АОП 203 од БУ)
658

52. 764

Приходи врз основа на ефекти 

од договорена заштита од ризик 

(< или = АОП 203 од БУ)

65654. 766

Добивки од продажба на материјали

(< или = АОП 203 од БУ)
653

53. 765

Наплатени отпишани побарувања 

и приходи од отпис на обврски 

(< или = АОП 203 од БУ)

655

51. 763

Приходи од  вишоци 

(< или = АОП 203 од БУ)
654

61 2 3 4

Тековна година Претходна година

78.206.556 36.220.792

0 0

Износ

5

Реден

број

Група на сметки, 

сметка

д = дел

П О З И Ц И Ј А

Ознака

за

АОП

Годишна сметка 2021 
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0

85. 414д
Наемнини за опрема 

(< или = АОП 211 од БУ)
687

86.

689

414д
Наемнина за земјиште 

(< или = АОП 211 од БУ)

88. 416д
Трошоци за развој 

(< или = АОП 211 од БУ)

87. 416д
Трошоци за истражување 

(< или = АОП 211 од БУ)

455.476

690

0 0

0 0

28.793.936 29.098.458

0

688

0

82. 412д

83. 412д
Производствени и занаетчиски услуги 

(< или = АОП 211 од БУ)

Надворешни услуги за изработка 

на производи (лон производство) 

(< или = АОП 211 од БУ)

684

84. 414д
Наемнини за деловни простории 

во земјата (< или = АОП 211 од БУ)

0

455.157686

685

25.458.132

0 0

0 0

25.640.803

81. 411д
ПТТ услуги во странство

(< или = АОП 211 од БУ)
683

80. 411д
ПТТ услуги во земјата 

(< или = АОП 211 од БУ)
682

Транспортни услуги во странство

(< или = АОП 211 од БУ)
681

Транспортни услуги во земјата 

(< или = АОП 211 од БУ)
68078. 410д

79. 410д 0 0

77. 407

Отпис на ситен инвентар, амбалажа

и автогуми (во производство) 

(< или = АОП 208 од БУ)

679

300.344.357 267.603.454

II. Трошоци за услуги 

1.455.877 991.859

0 0

9.079.580 8.638.823

68.574.065 73.662.831

4.534.929 7.470.22775. 402д и 403д
Потрошени енергетски горива

(< или = АОП 208 од БУ)
677

76. 404
Потрошени резервни делови и материјали

за одржување (< или = АОП 208 од БУ)
678

Потрошена електрична енергија

(< или = АОП 208 од БУ)
676

Материјал за чистење и одржување

(< или = АОП 208 од БУ)
674

74. 402д и 403д

73. 400д Вода (< или = АОП 208 од БУ) 675

71. 400д

72. 400д

Униформи-заштитна облека и обувки

(< или = АОП 208 од БУ)
673

671

0 0

6.760.509 8.872.199

17.331.800 19.131.638

5 6

70. 400д
Трошоци за  амбалажа

(< или = АОП 208 од БУ) 
672

69. 400д
Канцелариски материјали 

(< или = АОП 208 од БУ)

Тековна година Претходна година

8.520.614 7.283.922

Износ

2 3 4

Реден

број

1

Група на сметки, 

сметка

д = дел

П О З И Ц И Ј А

Ознака

за

АОП

12  Износите за позициите од поглавјата III. Останати трошоци за вработените и IV. Останати трошоци од работењето се 

прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

III. Останати трошоци за вработените 
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* Износите во позициите од поглавјето III. Надоместоци на трошоците на вработените и 

IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Трошоци за надомест и други примања на 

надворешни членови на управен и надзо

рен одбор, одбор на директори и управители

707 533.328 533.328

103. 441д
Трошоци за организиран превоз

до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)
705

105. 442

104. 441д

101. 441д

102. 441д
Трошоци за организирана исхрана 

во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)
704

Подароци на вработените 

(< или = АОП 217 од БУ)
703

0 0

0 0

85.000 109.331

0 0

99. 441д
Надоместок за сместување и исхрана

на терен (< или = АОП 217 од БУ)
701

0 0

100. 441д
Надомести за одвоен живот 

(< или = АОП 217 од БУ)
702

97. 440д

98. 441
Надомести на трошоците на вработените

и подароци (< или = АОП 217 од БУ)
700

Дневници за службени патувања 

(< или = АОП 217 од БУ)
699

4.385.569 5.433.466

IV. Останати трошоци од работењето *

4.428.465 4.010.558

96. 440
Дневници за службени патувања, ноќевања

и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)
698

0 0

6.329.360 5.825.867

0 0

63.301.266 28.996.384

5.735.593 2.908.22694. 422д Помошти (< или = АОП 217 од БУ) 696

95. 449д Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ) 697

Регрес за годишен одмор 

(< или = АОП 217 од БУ)
695

Еднократен надоместок во вид на испратнина 

заради трајно работно ангажирање под услови 

утврдени со закон 

(< или = АОП 217 од БУ)

693

93. 422д

92. 422д Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ) 694

0 0

2.609.954 3.040.83690. 422д

91. 422д

Надоместоци за отпремнина 

при заминување во пензија 

(< или = АОП 217 од БУ)

692

89. 420д, 421д
Вкалкулирани надомести 

за време на боледување 
691 15.503.657 10.915.612

Тековна година Претходна година

Износ

5 62 3 4

Реден

број

1

Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

за

АОП

Надоместоци на ангажирана работна сила преку 

Агенциите за привремени вработувања

 (< или = АОП 217 од БУ)

706 0 0
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Во
На ден 15.03 2022

Дата на приемот во ЦРМ

Контролата ја извршиле:

1.894120.

201.510.100201.031.500

Вредносно усогласување на долгорочни 
финансиски пласмани и други хартии 
од вредност расположиви за продажба 
( = АОП 242 од БУ)

720

Скопје

Бојан Лекиќ Саша Лекиќ

1.854

Лице одговорно за составување на 
образецот:

Овластен застапник на 
друштвото:

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

Ѕ. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

722

119. Исплатени дивиденди 721

116. 468

117. 468д Надоместоци за штети
(< или = АОП 222 од БУ)

118. 476

VII. Дивиденди и други надоместоци 
на вложувачите и реинвестирана добивка

0

719

VI. Вредносно усогласување 
на финансиски средства и вложувања

0

3.982 0

Казни, пенали надоместоци за штети 
и друго (< или = АОП 222 од БУ) 718

V. Останати расходи

175.162 510.086

3.964.292 3.674.055

14.607.164 11.389.584

112. 447д
Членарини на здруженијата 
во земјата и странство
(< или = АОП 212 од БУ)

714

115. 449 Останати трошоци на работењето 
(< или = АОП 212 од БУ) 717

110. 447д

111. 447д Придонеси кои не зависат од резултатот
(< или = АОП 212 од БУ) 713

Даноци кои не зависат од резултатот
(< или = АОП 212 од БУ) 712

1.255.205 1.858.036

108. 445д Премии за осигурување на имот
(< или = АОП 212 од БУ) 710

6.329.729 6.323.581

109. 446 Надомест за банкарски услуги
(< или = АОП 212 од БУ) 711

6.170.115 5.852.065

44.476.281 45.505.218

52.856.314 36.831.812

19.235.371 13.094.105

107. 444 Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ) 709

106. 443 Трошоци за спонзорства 
(< или = АОП 212 од БУ) 708

1 2 3 4
Тековна година Претходна година

5 6

Реден
број

Група на сметки, 
сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака
за

АОП

Износ

1.416.000 687.351

114. 441д

Надомести за повремени 
и привремени работи 
(< или = АОП 217 од БУ)

715113. 441д

Надомести на име авторски хонорари 
(< или = АОП 217 од БУ) 716 828.770 1.001.406

122. Број на подружници во кои се врши дејност, без 
седиштето на субјектот 724 160 162

121.
Просечен број на вработени во седиштето на 
субјектот врз основа на состојбата на крајот на 
месецот 

723 285 287
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0 4 0 5 7 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на субјектот

Адреса, седиште и телефон

Адреса на е-пошта

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

до

5.

Поправка на останата опрема

35.11

Трговија на мало со риби, лушпари и мекотели во специјализирани продавници

3.

Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер 261.900.399

35.23 Трговија на гас преку дистрибутивни системи 1.222.358.146

Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија 34.816.24445.11

45.31

Период Контролор

normativa@makpetrol.com.mk

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

Вид работа

Макпетрол А.Д. Скопје

Скопје 3146-117ул. Св. Кирил и Методиј број 4

Идентификационен број (ЕМБС)

10.

2.868.362

4. 43.21 Електроинсталатерски работи 213.135

8.

6. 45.20

2021

НКД

(Национална класификација на дејности) Остварени приходи                             

(во денари) 3Ред.

број

Резервни кодекси

годинаво периодот од

1.176.298

2.
Производство на електична енергија 127.881

01.01. 31.12.

Класа 
1

Назив 
2

1. 33.19

7.

Трговија со мотоцикли, и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на 

мотоцикли
9. 45.40

14. 46.61

45.32

13. 46.51

46.45

44.057.202

Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила 91.650.704

Одржување и поправка на моторни возила 5.645.559

Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила 16.301.650

46.75 Трговија на големо со хемиски производи 1.576.741

Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема 467.214

Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи 1.376.391.654

Трговија на големо со други машини и опрема 2.576.33615. 46.69

19. 47.22 Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници 9.883.106

10.427.120

16. 46.71

17.

20. 47.23 56.619

794.032

12. 46.49 Трговија на големо со друга стока за домаќинство 2.554.054

46.41 Трговија на големо со текстил

11. Трговија на големо со парфимериски и козметички препарати

Трговија на мало со овошје и зеленчук во специјализирани продавници18. 47.21
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4 7 3 0

4 7 3 0

Лице одговорно за составување на образецот: 
Име и презиме

Во
На ден

864.926.149

21. 47.24 33.834.820

38. 64.99

НКД
(Национална класификација на дејности)

224.739.525

Трговија на мало со леб, пецива, колачи и слатки во специјализирани продавници

Остварени приходи                             
(во денари) 3Ред.

број Класа 1 Назив 2

22.

24. 47.29

28. 47.54

Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници

47.2623.

Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници

Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани 
продавници

Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници

32.690.296

25. 47.30

27. 47.52

30. 47.62 Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани продавници 7.561.058

29. 47.59 Трговија на мало со мебел,опрема за осветлување и др.предмети за домаќинство во 
специјализирани продавници 46.714.007

32. 47.72 Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници 284.652

31. 47.71 Трговија на мало со облека во специјализирани продавници

Останати придружни дејности во превозот

935.217

52.29

34.

35. 11.928.906

55.1036. Хотели и слични објекти за сместување

Други финанскиско - услужни дејности, освен осигурување и пензиски фодови, 
неспомнати на друго место

40. 68.20 Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под 
закуп (лизинг) 51.512.541

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

13.973.047

37. 62.09 Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите 1.844.841

41. 71.20 Техничко испитување и анализа 2.282.953

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

42. 95.11 Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема 2.323.341

Потпис

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Бојан Лекиќ

Трговија на мало со моторни горива и мазива со специјализирани продавници

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници ДЕЈНОСТ- 

1.044.115.381

Трговија на мало со пијалоци  во специјализирани продавници

ВКУПНО ПРИХОДИ
(збир од АОП 201 + 223 + 244 од Билансот на успех) 22.478.314.904

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

112.047

Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници 16.539.758.306

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Потпис

15.03 2022
Саша ЛекиќСкопје М.П. *
Одобрил:

297.934.258

Трговија на мало со производи од тутун  во специјализирани продавници

596.668

498.673

39. 68.10 Купување и продажба на сопствен недвижен имот

Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани 
продавници 43.388.323

170.517.439

47.25

33. 47.75

47.78 Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници

26. 47.51
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1
ГОДИШНА СМЕТКА

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ



за 2021 година

1.

ПЕТРОЛМАК А.Д.

МАКПЕТРОЛ ДОО 

ОИЛКО КДА

2.

Назив на друштвото Макпетрол А.Д. Скопје

Адреса ул. Св. Кирил и Методиј број 4

Седиште Скопје

Телефон 3146-117

Единствен даночен број 4030954258093

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Назив на друштвото

Макпетрол А.Д. Скопје

Форма на трговско друштво
Акционерско друштво

Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар
30120110044629

Седиште
ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје

Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар 

до периодот на известување

Позначајни дејности кои ги извршува

Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници

Трговија на големо со моторни горива и мазива

Идентификација на поврзани субјекти 

(назив и процентуално учество)
МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ

ТЕЛМА ДООЕЛ

Број на вработени према степен на образование Основно Средно Високо

63 1351 476

Сопственичка структура Правни лица - 39,94%

Физички лица - 60,06%

Други релевантни информации за друштвото

ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
Изјава за усогласеност 

(врз основа на кои стандарди 

е подготвена годишната сметка)

Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни 

сметководствени стандарди/, објавени во Правилникот за водење сметководство

Информација дали годишната сметка 

е поединечна или консолидирана
Поединечна

Валута на презентација
МКД
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7.
Патенти и 

лиценци
Гудвил Софтвер

Останати 

средства

Средства во 

подготовка
ВКУПНО

24.298.163 0 11.266.427 60.913.659 0 96.478.249

67.113 161.786 5.022.793 5.256.296 10.507.988

0 0 0 5.256.296 5.256.296

24.365.276 0 11.428.213 65.936.452 0 101.729.941

24.287.663 0 11.168.599 55.954.701 0 91.410.963

27.276 33.084 2.188.525 2.248.885

0 0 0 0

24.314.939 0 11.201.683 58.143.226 0 93.659.848

50.337 0 226.530 7.793.226 0 8.070.093

10.500 0 97.828 4.958.958 0 5.067.286

24.298.163 0 11.220.405 58.376.480 93.895.048

46.022 2.537.179 1.984.292 4.567.493

1.984.292 1.984.292

24.298.163 0 11.266.427 60.913.659 0 96.478.249

24.266.663 0 11.131.177 53.369.021 88.766.861

21.000 37.422 2.585.680 2.644.102

0

24.287.663 0 11.168.599 55.954.701 0 91.410.963

10.500 0 97.828 4.958.958 0 5.067.286

31.500 0 89.228 5.007.459 0 5.128.187

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С

Набавна вредност

Салдо на 1 Јануари 2021

(тековна година)

Зголемување

Намалување

Салдо на 31 Декември 2021

(тековна година)

Исправка на вредноста

Салдо на 1 Јануари 2021

(тековна година)

Амортизација

Намалување

Салдо на 31 Декември 2021

(тековна година)

Нето сметководствена вредност на

31 Декември 2021 (тековна година)

Нето сметководствена вредност на

1 Јануари 2021 (тековна година)

Набавна вредност

Салдо на 1 Јануари 2020

(претходна година)

Зголемување

Намалување

Салдо на 31 Декември 2020

(претходна година)

Исправка на вредноста

Салдо на 1 Јануари 2020

(претходна година)

Амортизација

Намалување

Салдо на 31 Декември 2020

(претходна година)

Нето сметководствена вредност 

на 31 Декември 2020

Нето сметководствена вредност на

1 Јануари 2020 (претходна година)
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8.

Земјиште Градежни објекти Опрема
Инвестиции

во тек
ВКУПНО

921.278.826 4.616.841.799 2.758.339.292 181.734.387 8.478.194.304

1.632.144 159.061.506 106.826.988 385.522.626 653.043.264

41.707.073 48.199.360 336.806.810 426.713.243

922.910.970 4.734.196.232 2.816.966.920 230.450.203 8.704.524.325

0 2.392.660.176 2.056.078.754 0 4.448.738.930

108.312.228 153.602.181 261.914.409

40.312.515 47.946.875 88.259.390

0 2.460.659.889 2.161.734.060 0 4.622.393.949

922.910.970 2.273.536.343 655.232.860 230.450.203 4.082.130.376

921.278.826 2.224.181.623 702.260.538 181.734.387 4.029.455.374

920.413.458 4.467.924.013 2.613.316.436 243.691.236 8.245.345.143

1.770.610 152.894.940 197.753.396 400.242.461 752.661.407

905.242 3.977.154 52.730.540 462.199.310 519.812.246

921.278.826 4.616.841.799 2.758.339.292 181.734.387 8.478.194.304

0 2.291.713.448 1.969.840.699 0 4.261.554.147

104.923.882 135.588.028 240.511.910

3.977.154 49.349.973 53.327.127

0 2.392.660.176 2.056.078.754 0 4.448.738.930

921.278.826 2.224.181.623 702.260.538 181.734.387 4.029.455.374

920.413.458 2.176.210.565 643.475.737 243.691.236 3.983.790.996

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С

Набавна вредност

Салдо на 1 Јануари 2021 

(тековна година)

Зголемување

Намалување

Салдо на 31 Декември 2021

(тековна година)

Исправка на вредноста

Салдо на 1 Јануари 2021

(тековна година)

Амортизација

Намалување

Салдо на 31 Декември 2021

(тековна година)

Нето сметководствена вредност на

31 Декември 2021 (тековна година)

Нето сметководствена вредност на

1 Јануари 2021 (тековна година)

Набавна вредност

Салдо на 1 Јануари 2020

(претходна година)

Зголемување

Намалување

Салдо на 31 Декември 2020

(претходна година)

Исправка на вредноста

Салдо на 1 Јануари 2020

(претходна година)

Амортизација

Намалување

Салдо на 31 Декември 2020

(претходна година)

Нето сметководствена вредност на

31 Декември 2020 (претходна година)

Нето сметководствена вредност на

1 Јануари 2020 (претходна година)

Годишна сметка 2021 
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9.
Недовршени 

земјоделски 

производи

Основно стадо Обртно стадо
Повеќегодиш-

ни насади

Средства во 

подготовка
ВКУПНО

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2021

Состојба на 1 Јануари 2021

(тековна година)

Зголемување како резултат на набавки

Намалување како резултат на продажби

Ожнеани земјоделски производи 

пренесени во залихи

Промена на вредноста 

на биолошките средства

Трошоци на амортизација 

на биолошките средства

Состојба на 31 Декември 2021 

(тековна година)

Нетековни средства

Тековни средства

Вкупно биолошки средства

2020
Состојба на 1 Јануари 2020 

(претходна година)

Зголемување како резултат на набавки

Намалување како резултат на продажби

Ожнеани земјоделски производи 

пренесени во залихи

Промена на вредноста

на биолошките средства

Трошоци на амортизација 

на биолошките средства

Состојба на 31 Декември 2020
(претходна година)

Нетековни средства

Тековни средства

Вкупно биолошки средства
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10.

Тековна година Претходна година

11.

Тековна година Претходна година

323.814.778 309.987.955

45.738.926 10.662.756

653.443.286 671.032.457

712.571.338 729.296.898

310.425.652 262.386.270

12.

Тековна година Претходна година

206.928.618 181.086.803

806.404 908.996

1.052.202 2.820.415

46.768 86.095

208.833.992 184.902.309

ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
О П И С

Вложување во конвертибилни обврзници

Вкупно:

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С

Побарувања од купувачи во земјата

Побарувања од купувачи во странство

Застарени, сомнителни и спорни побарувања

Ведносно усогласување на побарувања

Вкупно:

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С

Парични средства на денарски сметки

Парични средства во денарска благајна

Девизна сметка

Девизна благајна

Вкупно:

Годишна сметка 2021 

47



13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Во сопственост на

зголем. намал.

Физички лица 2.101.521.000 60,32% 9.125.495 2.092.395.505 60,06%

Правни лица 1.033.943.000 29,68% 9.125.495 1.043.068.495 29,94%

Откупени сопствени акции 348.378.000 10,00% 348.378.000 10,00%

ФПИО 0 0

3.483.842.000 100% 9.125.495 9.125.495 3.483.842.000 100%

зголем. намал.

Физички лица 2.170.837.000 62,31% 69.316.000 2.101.521.000 60,32%

Правни лица 994.201.000 28,54% 39.742.000 1.033.943.000 29,68%

Откупени сопствени акции 318.804.000 9,15% 29.574.000 348.378.000 10,00%

ФПИО 0

0 3.483.842.000 100% 69.316.000 69.316.000 3.483.842.000 100%

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

31.12.2021 %

2021 (тековна година)

Обични акции

Приоритетни акции

Вкупно:

Родови на акции
01.01.2021 %

Состојба

2020 (претходна година) 01.01.2020 %
Состојба

31.12.2020 %

Обични акции

Приоритетни акции

Вкупно:

Обврски со рок на достасување над 5 години: Тековна година Претходна година

Вид на обврска: Вид на обезбедување:

Обврски спрема поврзани друштва

Обврски кон добавувачи

Обврски спрема поврзани друштва 

по основ на заеми и кредити

Обврски по основ на кредити

Обврски по основ на заеми

Останати долгорочни обврски

Вкупно: 0 0
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15.

16.

Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва

17.

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С Тековна година Претходна година

Добавувачи во земјата 7.785.855 284.310.503

Добавувачи во странство 124.390.686 73.660.277

Добавувачи за нефактурирани стоки 37.620 1.516.394

Вкупно: 132.214.161 359.487.174

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ
О П И С Тековна година Претходна година

Краткорочни кредити во земјата 95.913.669 1.982.877.643

Краткорочни кредити во странство

Вкупно: 95.913.669 1.982.877.643

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА
О П И С Тековна година Претходна година

Приходи од продажба во земјата 20.512.809.514 16.152.589.263

Приходи од продажба во странство 710.595.400 306.604.781

Вкупно: 21.223.404.914 16.459.194.044

Годишна сметка 2021 

49



18.

19.

20.

Во,

На ден 15.03 2022

Лице одговорно за составување на извештајот: М.П.

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

О П И С Тековна година Претходна година

Приходи од наемнини 108.156.467 103.521.031
Приходи од наплатени отпишани побарувања 8.380.097 1.660.305
Приходи од државни поддршки
Вкупно: 116.536.564 105.181.336

ОСТАНАТИ РАСХОДИ

О П И С Тековна година Претходна година

Транспортни услуги 300.344.357 267.603.454
Трошоци за саеми 0
Наемнина 29.249.093 29.553.934
Дневници за службени патувања и патни трошоци 6.329.360 5.825.867
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на 
останатите органи

3.680.025 5.444.176

Трошоци за промоција, пропаганда и реклама 95.313.425 98.865.604
Премии за осигурување 50.417.239 51.107.838
Банкарски услуги и трошоци за платен промет 52.856.314 36.831.812
Трошоци за ревизија 1.546.285 1.546.146
Трошоци за останати интелектуални услуги 12.934.068 9.185.033
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања 8.676.508 9.714.220
Загуби од отуѓување на нетековни средства 0
Останати расходи 421.877.942 301.532.245
Вкупно останати оперативни расходи 983.224.616 817.210.329

ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

О П И С Тековна година Претходна година

Побарувања по основ на купопродажни односи 13.755.198 15.709.060
Обврски по основ на купопродажни односи 79.208.274 33.518.874
Приходи од продажба на готови производи 549.079 658.370
Приходи од продажба на стоки 545.055.014 490.458.587

Скопје

Бојан Лекиќ Саша Лекиќ
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Посебни финансиски 
извештаи и Извештај на 
независниот ревизор 

Макпетрол АД, Скопје 

31 декември 2021 година 
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Посебен извештај за финансиската состојба 3 

Посебен извештај за сеопфатна добивка 4 

Посебен извештај за промени во капиталот 5 
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Извештај за посебните финансиски извештаи 

Ние извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје (“Друштвото”), 
составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година, и Извештај за сеопфатната добивка, 
Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 37.    

Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи 

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во 
согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување 
на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни 
финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.  

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. 
Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија1  
Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на 
начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени 
од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување 
ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од 
процената на ревизорот, и истите вклучуваат процена на ризиците од материјално погрешно прикажување во посебните 
финансиски извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид 
внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на 
Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата 
да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото. 
 
Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста 
на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на 
посебните финансиски извештаи. 
 
Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето 
ревизорско мислење.  

Мислење 

Според нашето мислење, посебните финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, 
финансиската состојба на Друштвото Макпетрол а.д., Скопје на ден 31 декември 2021 година, како и резултатот од 
неговото работење и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди 
прифатени во Република Северна Македонија.  

 

 

1 Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои 

стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година 

Извештај на независниот  ревизор 
 
 

До:  Раководството и Акционерите на  

Макпетрол АД Скопје 
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2 

Извештај за други правни и регулаторни барања 

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Макпетрол 
а.д., Скопје за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме 
мислење з а к онзистентноста н а г одишниот и звештај з а раб отењето н а Д руштвото з а 20 21 година, с о ис ториските 
финансиски и нформации об јавени в о посебната г одишна сметка и  рев идираните п осебни фи нансиски и звештаи н а 
Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021, во согласност со ревизорските стандарди 
прифатени во Република Северна Македонија, како и во согласност со барањата на член 34 став 1, точка (д) од Законот 
за Ревизија.  
 
Наше м ислење е  де ка, и сториските фи нансиски и нформации об јавени в о Г одишниот и звештај з а р аботењето н а 
Друштвото со состојба за 2021 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во 
посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје со состојба на и за 
годината која завршува на 31 декември 2021. 
 

 
 
Марјан Андонов  Маја Атанасовска 
Управител  Овластен ревизор 
Грант Торнтон ДОО, Скопје   
 
Скопје, 01 март 2022 година 
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Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи  
3 

 

 

 Бел.           На 31 декември 
  2021 2020 
  000 мкд 000 мкд 
Средства    
Нетековни средства    
Недвижности, постројки и опрема 5 4.082.130       4.029.455  
Нематеријални средства  6 8.070           5.067  
Вложувања во недвижности 7 27.041      27.772  
Вложувања во подружници 9 285.241        285.241 
Вложувања во придружени друштва 9 536.118         536.118  
Финансиски средства расположливи за продажба 10 765.644    1.632.234  
Финансиски побарувања 11 1.237                  822  
  5.705.481       6.516.709  
Тековни средства    
Финансиски побарувања 11 719            530  
Залихи 12 1.032.122       830.742  
Побарување за платен данок од добивка  -            58.745  
Побарувања од купувачи и останати побарувања 13 1.064.808 552.239 
Парични средства и еквиваленти 14 266.240 249.926          
  2.363.889        1.692.182  
    
Нетековни средства чувани за продажба  3.722               3.722  
Вкупно средства  8.073.092 8.212.613  
                   
Капитал и обврски    
Капитал    
Акционерски капитал 15 3.135.464       3.135.464  
Резерви  15 1.000.070           714.942  
Акумулирани добивки  2.309.849  1.224.646  
  6.445.383       5.075.052  
Обврски     
Нетековни обврски    
Позајмици со камата 16 - 120.000 
  - 120.000 
Тековни обврски    
Позајмици 16   95.914      1.982.878  
Обврски за данок од добивка  85.850              7.645  
Обврски спрема добавувачи и останати обврски 17 1.445.945       1.027.038  
  1.627.709        3.017.561 
Вкупно обврски  1.627.709       3.137.561 
Вкупно капитал и обврски  8.073.092        8.212.613  

 

 

Овие посебни финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на ден 28 февруари 2022 година и 
се потпишани во негово име од: 

 

 

 

Г-дин Андреја Јосифовски 
Претседател на Управен Одбор 

Г-дин Саша Лекиќ 
Директор на Дирекција за финансии 

 

Посебен извештај за 
финансиската состојба 
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Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи  
4 

 

 

 Бел. Година што завршува на 

           31 декември 

  2021 2020 

  000 мкд 000 мкд 

    

Приходи од продажба 18 21.331.561 16.562.716  

Останати деловни приходи 19 1.140.978 187.881  

    

Потрошени материјали  (167.214) (238.273) 

Набавна вредност на продадени стоки  (18.409.086) (14.045.390) 

Трошоци за користи на вработените 20 (1.255.379) (1.131.678) 

Амортизација и депрецијација 5,6,7 (248.674) (243.712) 

Останати деловни трошоци 21 (834.377) (768.220) 

Промени во залихите  (4.598) 108.765  

Добивка од работење   1.553.211 432.089 

    

Финансиски приходи 22 5.774 6.041  

Финансиски расходи 22 (32.734) (57.077) 

Финансиски (расходи). нето   (26.960) (51.036) 

Добивка пред оданочување   1.526.251 381.053 

    

Данок на добивка 23 (152.248) (31.532) 

Добивка за годината   1.374.003 349.521 

    

Останата сеопфатна добивка за годината:     

Промена на објективната вредност на финансиските средства 
расположливи за продажба 10,15 283.866 42.966 

Вкупна сеопфатна добивка за годината   1.657.869 392.487 

    

    

Добивка расположлива за сопствениците  1.374.003 349.521 

Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците  1.657.869 392.487 

    
Заработувачка по акција (денари по акција)    
- Основна и разводнета 24 13.585 3.436 

Посебен извештај за 
сеопфатна добивка 
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Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи  
5 

 

 Акционерски капитал    

 
Регистриран 

капитал 
Сопствени 

акции Премии Резерви 
Акумулир. 

Добивки Вкупно 

 000 мкд 000 мкд 000 мкд 000 мкд 000 мкд 000 мкд 

       

На 01 јануари 2021 година 3.483.842  (348.378) -  714.943  1.224.645  5.075.052  

Трансакции со сопствениците       

Распоред на акумулирани добивки 
(Бел. 15) 

- - - 17.476 (17.476) - 

Распоред за дивиденди и награди  - - - - (287.538) (287.538) 
Распоред од акумулирани добивки 
(Бел. 15) 

- 
- 

- 
(16.215) 16.215 - 

Вкупно трансакции со 
сопствениците 

- - -  1.261 (288.799) (287.538) 

       
Добивка за годината - - - - 1.374.003 1.374.003 
Останата сеопфатна добивка  (Бел. 
10 и 15) 

- - - 283.866 - 283.866 

Вкупна сеопфатна добивка  - - -  283.866 1.374.003 1.657.869 

На 31 декември 2021 година 3.483.842  (348.378) - 1.000.070 2.309.849 6.445.383 

       

На 01 јануари 2020 година 3.483.842  (318.804) - 719.784  1.156.025 5.040.847 
Трансакции со сопствениците       
Распоред на акумулирани добивки 
(Бел.15) 

- - - (47.807) 47.807  -  

Распоред за дивиденди и награди - - - - (288.108) (288.108) 
Пренос од премии на ак.добивки 
(Бел.15) 

- 
-  40.600  -  (40.600) -  

Откуп на сопствени акции - (29.574) (40.600) -  -  (70.174) 

Вкупно трансакции со 
сопствениците 

-  (29.574) -  (47.807) (280.901) (358.282) 

       
Добивка за годината - - - - 349.521  349.521  
Останата сеопфатна добивка (Бел. 
10 и 15) 

- - - 42.966  - 42.966  

Вкупна сеопфатна добивка -  -  -  42.966  349.521  392.487  

На 31 декември 2020 година 3.483.842  (348.378) -  714.943  1.224.645  5.075.052  

 

Посебен извештај за 
промени во капиталот 
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Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи  
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 Бел. Година што завршува на 

  31 декември 31 декември 
  2021 2020 
  000 мкд 000 мкд 

Деловни активности    
Приливи од купувачи  20.961.019 16.931.605  

Исплати на добавувачи и вработени   (20.455.166) (16.005.388) 

  505.853 926.217 

    

Платена камата  (30.342) (55.572) 

Платен данок од добивка  (15.298) (107.638) 

  460.213 763.007 

    
Инвестициони активности    
Набавка на недвижности, постројки и опрема 5 (300.000) (290.045) 

Набавка на нематеријални средства 6 (5.252) (2.583) 

Приливи од продажба на недвижности, постројки и опрема 5 935 2.858  

Приливи од продажба на вложувања во хартии од вредност 10 2.015.382 - 

Приливи од финансиски позајмици, нето 11 (604) 1.143  

Приливи од камати  3.690 4.398  

Приливи од дивиденди 9 135.174 98.144  

  1.849.325 (186.085) 

    
Финансиски активности    

Платени дивиденди  (286.860) (286.860) 

Откупени сопствени акции  - (70.174) 

(Отплата) на кредити  (8.504.186) (7.873.634) 

Приливи од кредити  6.497.822 7.641.049  

  (2.293.224) (589.619) 

    
Нето промена на парични средства и еквиваленти  16.314 (12.697) 

Парични средства и еквиваленти на почетокот  249.926 262.623  

Парични средства и еквиваленти на крајот 14 266.240 249.926 

 

 

 

 

 

Посебен извештај за 
паричните текови 
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7 

 

 

 

 

1 Општи информации 
Макпетрол а.д. Скопје (“Друштвото”) е Акционерско Друштво основано во Република Северна Македонија. Адресата на 

неговото регистрирано седиште е: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4. 1000 Скопје, Република Северна Македонија. 

 
Друштвото е најголем специјализиран дистрибутер со нафтени деривати и гас во Република Северна Македонија. 
Деловните активности на Друштвото исто така вклучуваат и производство и продажба на биодизел, како и продажба на 
големо и мало на трговски стоки, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку глобални трговски марки. 
како што се: Honda, Valvoline, Goodyear и Dell. Друштвото има деловни активности и на меѓународните пазари.  
 
Друштвото поседува лиценци издадени од релевантни регулаторни тела за извршување на следниве дејности: трговија 
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, производство на горива наменети за 
транспорт со намешување на фосилни и биогорива, трговија со природен гас и производство на електрична енергија. 
 
Со состојба на датумот на овој извештај Друштвото вработува 1.870 лица (2020: 1.854 лица).Од 2002, акциите на 
Друштвото котираат на официјалниот пазар на Берзата на Долгорочни Хартии од Вредност на Република Северна 
Македонија и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс.  
 
Друштвото е Матично Друштво на Групата Макпетрол а.д. Скопје и подружници. Деталите на вложувањата на Друштвото 
во подружниците за објавените финансиски периоди се објавени во Белешката 9. 
 

2 Сметководствени политики 
Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие посебни 
финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку 
наведено. 

 

2.1 Основа за подготовка  
Овие посебни финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на 
РМ” бр. 28/2004 ... 215/2021) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 
2009 година. бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето 
сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и 
Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното 
финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 
јануари 2009 година. 
 
Посебните финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските 
средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти). 
доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, 
обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка. 
 
Подготовката на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во 
Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара 
Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. 
Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и 
проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки. 
 
Овие посебни финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Матичното Друштво и не ги 
вклучуваат финансиските извештаи на неговите подружници. Вложувањето на Матичното Друштво во подружниците е 
евидентирано по нивната набавна вредност (види Бел.9). 
 
Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 
2020 година. 

Белешки кон посебните 
финансиски извештаи 
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8 
 

 
Основа за подготовка (продолжува) 

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите посебни финансиски извештаи во локална 
валута, односно во Македонски Денар (МКД), што претставува функционална и презентациска валута на Друштвото. 
Тековните и споредбените податоци прикажани во овие посебни финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, 
освен доколку не е поинаку наведено. 

 

2.2 Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење 
Овие посебни финансиски извештаи се подготвени врз основа за претпоставката за неограничен континуитет што 
подразбира реализација на средствата и обврските во нормалниот тек на работењето. Раководството на Друштвото 
направи целосна проценка на влијанието на КОВИД-19 и глобална политичка – економска и енергетска криза врз 
подготовката и презентацијата на овие посебни финансиски извештаи, земајќи ги во предвид следниве фактори: тековна 
и очекувана профитабилност, можност за продолжување со обезбедување услуги и обезвреднување на средствата. 
Овие фактори не укажуваат на постоење на материјална несигурност што може да предизвика значителен сомнеж во 
можноста на Друштвото да продолжи како неограничен континуитет. 
 

2.3 Трансакции во странска валута 
Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот 
среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во 
Македонски Денари (“Денари”) по средниот курс на Народната Банка на Република Северна Македонија на последниот 
ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во 
Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. 
Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба 
деноминирани во странска валута. се следните: 
 

 31 декември 2021 31 декември 2020 

1 УСД 54.3736 денари 50.2353 денари 

1 ЕУР 61.6270 денари 61.694 денари 

1 ЦХФ 59.4683 денари 56.8242 денари 

1 ГБП 73.4267 денари 68.3136 денари 

1 ЦАД 42.5571 денари 39.293 денари 

1 АУД 39.5197 денари 38.4986 денари 

1 ЈПУ 0.47250 денари 0.4874 денари 
 

 

2.4 Недвижности. постројки и опрема 
Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност 
намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност 
вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.  
 
Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на 
недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на 
коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.  
 
Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна 
сила и соодветни општи производни трошоци. 
 
Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и 
опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно 
ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок во периодот на 
настанување.  
 
Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно 
средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со 
ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери. 
 
Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во 
текот на периодот во кој се јавуваат. 
 
Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. 
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Недвижности, постројки и опрема (продолжува) 

Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите, постројките и опремата се пресметува правопропорционално, 
со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ 
проценетиот век на употреба, како што следи: 
  
Градежни објекти                             40 години 
Погонска опрема                        10 години 
Останата опрема и моторни возила 4-5 години 
 
Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се 
коригираат, на секој датум на известување. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет 
надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. 
 
Приходите или расходите поврзани со отуѓување се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот 
износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат. 

 

2.5 Нематеријални средства 
Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото се состојат од права и лиценци со дефиниран век на 
употреба. Тие се измерени според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација. Последователните 
набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани 
со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Овие средства се амортизираат 
користејќи правопропорционална метода во текот на период од две до пет години. 

 

2.6 Нетековни средства чувани за продажба 
Нетековните средства се класифицирани како средства кои се чуваат за продажба кога нивниот евидентиран износ 
треба да се надомести првенствено преку продажна трансакција, а се смета дека постои голема веројатност за 
продажбата да се оствари. Тие се евидентирани по понискиот од евидентираниот износ и објективната вредност, 
намалена за трошоците за продажба, доколку нивниот евидентиран износ се надомести пред се преку продажната 
трансакција наместо преку нивна континуирана употреба. 

 

2.7 Вложувања во недвижности 
Недвижностите, сопственост на Друштвото, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, 
наместо за употреба во редовниот тек на снабдување со стоки и услуги, за административни потреби или за нивна 
продажба, се признаени како вложувања во недвижности. 

 
Овие вложувања се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста. 
Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможноста за нејзино веродостојно утврдување. Имено, 
споредливите пазарни трансакции за овие ставки на недвижности се ретки и при тоа, не постојат ниту алтернативни 
проценки, засновани на проекциите за дисконтирани парични текови. 

 
Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува правопропорционално, со цел, да се распредели 
набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба. 

Корисниот век на средствата кои се изнајмуваат е ист како во Белешка 2.4. 

 

2.8 Оштетување на нефинансиски средства  
Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба, 
недвижностите за изнајмување и нетековните средства чувани за продажба, се проверуваат за постоење на можни 
оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираниот износ на 
средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот 
надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу 
нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба 
на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на 
проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од 
нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, 
ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.
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2.9 Вложување во подружници и придружени друштва  

Подружници 

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за 
стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на 
датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вложувањето 
на Друштвото во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност. 

Придружени друштва 

Придружени друштва се субјекти врз кои Друштвото има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоењето 
на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во одборот на директори, учество во процесот на 
креирање политики и донесување на одлуки. материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и 
обезбедување на суштински технички информации, и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од 
гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според набавна вредност. 
 
 

2.10 Финансиски средства 

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна 
вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и 
финансиски средства расположиви за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските 
средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање. 

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби 

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. 
Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се 
продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 
декември 2021 и 2020 година Друштвото, средствата класифицирани во оваа категорија се незначајни. 

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање 

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со 
фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба 
на 31 декември 2021 и 2020 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија. 

Кредити и побарувања 

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не 
котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 
12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба.  
 
Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од 
побарувања од купувачи, финансиски побарувања и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти. 

Финансиски средства расположливи за продажба 

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се 
класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството 
нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување. 

Признавање и мерење на финансиски средства 

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што 
Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна 
вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на 
трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. 
 
Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и 
загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се 
последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. 
 
Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се 
признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. 
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Финансиски средства (продолжува) 

Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и 
загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во 
добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од 
дивиденда. 
 
Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи 
за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка. 
 

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, 
акумулираната корекција на објективната вредност признаена во останата сеопфатна добивка се вклучува како добивка 
или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата 
расположливи за продажба. пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби 
како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат 
во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од 
дивиденда. 

Депризнавање на финансиските средства 

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од 
финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од 
сопственоста. 

Оштетувањето на финансиските средства 

a. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност 
На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за 
оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на 
финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за 
оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека 
настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски 
средства кои можат веродостојно да се проценат. 
 
Како докази за оштетување може де се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни 
финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга 
реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се 
промените во економските услови кои кореспондираат со загубата. 
 
За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу 
евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со 
примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се 
намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот 
расход поради оштетување во тековните добивки и загуби. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање 
е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката 
на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството 
врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена. 
 
Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се 
поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот 
рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби. 
 
б.       Финансиски средства расположливи за продажба  
На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за 
оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, 
Друштвото ги користи критериумите наведени во потточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за 
продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната 
набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските 
средства расположливи за продажба, aкумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и 
тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за 
финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот. 
Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како 
финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој 
настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се 
намалува преку тековните добивки или загуби.
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2.11 Пребивање на финансиските средства и обврски 

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, 
кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето 
основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските. 
 

2.12 Залихи 

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата 
вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, 
маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на 
пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на 
употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа 
на нормалниот оперативен капацитет. 
 

2.13 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања 

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот 
тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во 
временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. 
Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања. 

 
Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени 
според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од 
резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека 
Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања.  
 
Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и 
пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. 
Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични 
карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно. 
  
Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на 
проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското 
средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството со 
признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување. со истовремено признавање на 
соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето 
истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се 
признава како тековна добивка. 

 

2.14 Парични средства и еквиваленти 

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други 
краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување. 
 
 

2.15 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби 

(а) Акционерски капитал 

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. Трошоците поврзани со емисија 
на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот) на 
приливите од емисијата. 

(б) Сопствени акции 

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал 
како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените 
надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал. 

(в) Резерви 

Резервите, кои се состојат од законски и други статутарни резерви, се создадени во текот на периодите по пат на 
распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите 
на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување 
на сопствени акции и исплата на дивиденди.
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Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби (продолжува) 

(г) Акумулирана добивка 

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди. 
 
 

2.16 Финансиски обврски 

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски 
обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски 
евидентирани по нивната амортизирана набавна вредност. Тие се состојат од примени позајмици, обврски кон 
добавувачи и останати обврски. 

Обврски кон добавувачи и други обврски 

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. 
Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок од една година или помалку од 
една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат 
наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по 
нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со 
употреба на методот на ефективна каматна стапка. 

Позајмици 

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. 
Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност, разликите помеѓу 
примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за 
сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. 
Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на 
позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се 
одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни 
линии. надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на 
аранжманот. 
  
Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување 
на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба. 

 
2.17 Трошоци за позајмување  

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на 
квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват 
за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога 
средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба. Сите останати трошоци за 
позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале. 
 

2.18 Наем 

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали 
исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува 
право за употреба на средството. 

Друштвото како закупец 

Финансиски наем  е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите 
поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на 
отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска. тогаш по сегашната вредност на 
минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и 
намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. 
Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според 
пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека 
Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Со состојба на 31 декември 2021 година 
Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија. Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок 
на правопропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување 
и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.
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Наем (продолжува) 

Друштвото како закуподавач 
Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на 
средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за 
оперативен наем во Извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како 
добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се 
признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен 
приход. 
 

2.19 Тековен и одложен данок на добивка 

 
Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка. 

Тековен данок на добивка 

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред 
оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка. коригирана за одредени помалку искажани приходи и 
непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.  
 
Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на 
платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната 
обврска за наредните периоди. 

Одложен данок на добивка 

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се 
јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на 
финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни 
стапки.  
 
Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се 
однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој 
случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно. 
Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики 
наспроти идната расположлива оданочива добивка. 
 
Со состојба на 31 декември 2021 и 2020, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, 
бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми. 
 

2.20 Надомести за вработените 

Придонеси за пензиско осигурување  

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа 
придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите. врз основа на платите. се плаќаат во првиот и 
вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие 
пензиски планови. 

Краткорочни користи за вработените 

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе 
се добие, Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус 
во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви 
исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно. 

Обврски при пензионирање на вработените 

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при 
пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото пресмета и евидентира резервирање за 
пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската 
состојба.
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2.21 Данок на додадена вредност 

 
Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен: 
 
- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, 
во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како 
дел од трошокот каде што е соодветно; и 
 
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност. 
 
Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува 
како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба. 
 

2.22 Резервирања 

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои 
веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, 
а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој 
датум на известување и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената 
вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се 
очекува да се појават за подмирување на обврската. 
 

2.23 Признавање на приходите и расходите 

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместок што треба да се прими 
за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално 
одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се 
очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци 
или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото. 

Приходи од продажба 

Продажба на големо  
Приходот од продажба на стоки на големо се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги 
прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена. 
 
Продажба на мало 
Приходот од продажба на стоки на мало се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба 
на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од 
продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се 
евидентирани како трошоци за дистрибуција. 

Приходи од обезбедување на услуги  

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да 
биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа. 

Приходи од наемнини 

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на 
правопропорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат 
како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот. 

Финансиски приходи и трошоци 

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. 
Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети 
плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата. 

Приходи од дивиденди  

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата. 

Расходи од деловното работење 

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на 
нивното настанување.
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Признавање на приходите и расходите (продолжува) 

Пребивање на приходите и расходите 

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се 
инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи, Друштвото ги презентира резулатите од таквите 
трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова 
презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните. 

 

2.24 Распределба на дивиденда 

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи 
во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото. 
 

2.25 Превземени и неизвесни обврски 

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за 
одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во 
финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на 
неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на 
обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата. 
 

2.26 Трансакции со поврзани субјекти 

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во 
донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани 
субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето. 

 

2.27 Настани по датумот на известување  

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на 
Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши коригирање) се 
рефлектирани во посебните финансиски извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на 
корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни. 
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3 Управување со финансиски ризици 

 

3.1 Фактори на финансиски ризици 
Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен 
ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици 
на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните 
негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.  
 
Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики 
и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот 
од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот 
ликвидни средства. 
 

3.2 Кредитен ризик 

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна  на 
финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски, Кредитниот ризик настанува од 
побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти. 
 
Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој 
клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на 
корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредибилитетот 
на секој клиент е анализиран пред потпишување на договорот, додека малопродажбата целосно е однапред планирана. 
Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и 
нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.  
 
Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските 
средства признаени на датата на Извештајот на финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела (во 000 
мкд): 
 

  2021 2020 

Класи на финанс.средства - евидентирана вредност     

Финансиски средства расположливи за продажба    

Удели во капиталот во домашни котирани и некотирани друштва  765.644 1.632.234 
Кредити и побарувања    
Финансиски побарувања  1.956 1.352 

Побарувања од купувачи, нето  145.359 128.797 

Побарувања по камати на купувачите, нето  2.308 1.919 

Побарувања од продажба на платежни картички  180.465 152.403 

Побарувања од вработени  7.696 8.219 

Останати побарувања  4 45 

Парични средства и еквиваленти  266.240 249.926 

  1.369.672 2.174.895 

 

3.3 Ризик од ликвидност 
 
Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од 
вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за 
навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на 
динамичниот карактер на дејноста на Друштвото. Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на 
средства преку расположливи кредитни линии. 
 

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на 
Друштвото.  
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Ризик од ликвидност (продолжува) 

Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски (000 мкд). 
 

  31 декември 2021 31 декември 2020 

  Тековни 
До 1 год. Нетековни 

Тековни 
До 1 год. Нетековни 

      

Обврски од добавувачи  538.373 - 392.803 - 

Дивиденди  4.294 - 3.016 - 

Позајмици со камата  95.914 - 1.982.878 120.000 

Обврски спрема вработените             62.049 - 59.991 - 

  700.630 - 2.438.688 120.000 

 

 3.4  Пазарни ризици 
Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат 
влијание на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен 
ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на 
средствата. 

Ризик од курсни разлики 

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од 
изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за 
обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето 
позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.  Сметководствената  вредност   на   монетарните 
средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи (000 мкд): 
 
 2021 2020 

Средства   

ЕУР 5.832 987 

УСД 41.101 13.375 

 46.933 14.362 

Обврски   

ЕУР 70.788  61.204  

ГБП -  4.081  

УСД 56.889  11.776  

 127.677 77.061 

 

Анализа на сензитивноста  

 
Промени во 

2021 
Промени во 

2020 2021 2020 

  Добивка или загуба 

  (000 мкд) 

ЕУР 1% 1% (650)  (602) 

ГБП 1% 1% -  (41) 

УСД 5% 5% (790)  80  

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на 
годината. при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР и други валути 
и 5% во однос на УСД. Негативен износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се 
јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и други 
валути и 5% во однос на УСД. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос 
на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен 
предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади Денари). 

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност 

Друштвото е изложено на ефектите на флуктуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и 
паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на 
ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои 
значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. 
Флуктуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз 
успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите 
средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.
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Пазарни ризици (продолжува) 

 
  2021 2020 

  (000 мкд) (000 мкд) 

Финансиски средства    

Некаматоносни    

Фин.средства расположливи за продажба  765.644 1.632.234 

Побарувања од купувачи, нето  145.359 128.797 

Побарувања по камати на купувачите, нето  2.308 1.919 

Побарувања од продажба на картички  180.465 152.403 

Побарувања од вработени  7.696 8.219 

Финансиски побарувања  1.956 1.352 

Останати побарувања  4 45 

Парични средства и еквиваленти  266.240 249.926 

  1.369.672 2.174.895 

    

Финансиски обврски    

Некаматоносни    

Обврски од добавувачи  538.373   392.803  

Дивиденди  4.294  3.016  

Обврски спрема вработени  62.049 59.991 

  604.716 455.810 

Со фиксна каматна стапка    

Позајмици   95.914 1.902.878 

    

Со варијабилна каматна стапка    

Позајмици   - 200.000 

  700.630 2.498.697 

Анализа на сензитивноста на каматни стапки 

(000 мкд)   2021 

 Нето износ 2% -2% 

Со променлива каматна стапка - - - 

    

   2020 

 Нето износ 2% -2% 

Со променлива каматна стапка (200.000) (4.000) 4.000 

 

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој 
што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%. 
 

3.5 Ризик при управување со капитал 

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни 
активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други 
заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот. 
 
Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот. Друштвото може да изврши корекција на износот на 
дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите,  да издаде нови акции или да продаде средства 
за да го намали долгот. 

Показател на задолженост 

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците 
обелоденети во Белешка 16, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, 
ревалоризациони резерви, законски резерви и акумулирана добивка.
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Ризик при управување со капитал (продолжува) 
Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските 
по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици 
намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Показателот на задолженоста на крајот на 
годината е прикажан како што следи: 
 

  2021 2020 

  (000 мкд) (000 мкд) 

    

Позајмици  95.914 2.102.878  

Парични средства и  парични еквиваленти  (266.240) (249.926) 

Нето обврски                                                    (170.326) 1.852.952 

    

Капитал – вкупно  6.445.383 5.075.052 

  - 0.37 

 
3.6 Проценка на објективна вредност 

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена 
под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството. 
Зависно од видот на средството или обврската. 
 

3.6.1  Финансиски средства и обврски евидентирани по објективна вредност 

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за 
финансиската состојба  во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира 
финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при 
мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена 
како што следи: 
 
▪ Ниво 1: котирани цени (некоригирани) на активните пазари за идентични средства или обврски; 
▪ Ниво 2: останати влезни податоци. Покрај котираните цени. Вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување 

за средството или обврската. Или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и 
▪ Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување 

од пазарот. 
 

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се 
групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари): 
 

31 декември 2021 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Вкупно 

Фин.средства расположливи за продажба     

Харт.од вред. Кај котирани домашни друштва 765.644 - - 765.644 

 

31 декември 2020 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Вкупно 

Фин.средства расположливи за продажба     

Харт.од вред. Кај котирани домашни друштва 481.778 - - 481.778 

Удели во капиталот на домашни некотирани субјекти - 1.150.456 - 1.150.456 

 
Усогласувањето на салдата на овие средства помеѓу двата датуми на известување е објавено во Белешката 10.
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3.6.2 Фиансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност 
Сметководствената и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска 
состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу: 
 

 Евидентирана вр. Објективна вр. 

 2021 2020 2021 2020 

Средства     

Финансиски побарувања 1.956 1.352 1.956 1.352 

Побарувања од купувачи. Нето 145.359 128.797 145.359 128.797 

Побарувања од пресметани камати на купувачите. Нето 2.308 1.919 2.308 1.919 

Побарувања од продажба на платежни картички 180.465 152.403 180.465 152.403 

Побарувања од вработени 7.696 8.219 7.696 8.219 

Останати побарувања 4 45 4 45 

Парични средства и еквиваленти 266.240 249.926 266.240 249.926 

Вкупни средства 604.028 542.661 604.028 542.661 

     

Обврски     

Позајмици со камата 95.914 2.102.878 95.914 2.102.878 

Обврски од добавувачи 538.373 392.803 538.373 392.803 

Дивиденди 4.294 3.016 4.294 3.016 

Обврски спрема вработени 62.049 59.991 62.049 59.991 

Вкупни обврски 700.630 2.558.688 700.630 2.558.688 

Кредити и побарувања  

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради 
оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна 
достасаност. 

Останати финансиски средства 

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е 
приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци. 

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити 

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната 
објективна вредност, поради нивното краткорочно доспевање. 
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4 Значајни сметководствени проценки 

 

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие посебни финансиски 
извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи 
на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните 
претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, 
фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки. 
Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат 
во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период. како и за идни 
периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди. 

Несигурност во проценките 

Оштетување кај нефинансиски средства 
При проценка на исправката на вредноста, Раководството го проценува надоместливиот износ на секое средство или 
групи кои генерираат готовина врз основа на очекуваните идни парични текови и примена на каматна стапка за нивно 
дисконтирање. Овие претпоставки, Друштвото ги проверува на годишно ниво. Несигурноста за проценка се однесува на 
претпоставки за идните резултати од работењето и утврдување на соодветна стапка за дисконтирање. Раководството 
на Компанијата го зеде во предвид целокупното влијание на КОВИД-19 и глобална политичка – економска и енергетска 
криза при проценка на исправката на вредноста и смета дека нема ефект врз исправката на вредноста на средствата.  

Употребен век на средствата што се амортизираат 

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2021 
година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната 
употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5, 
6 и 7. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ 
опремата и софтверите. 
 

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања 

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа 
на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на 
соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите 
побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на 
отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење 
претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските 
услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од 
очекуваното и може да го надминат нивото на загубите поради оштетувања кои се досега признати. Во текот на 2021 
година не се направени промени во претходно користените претпоставки. 
 

Залихи 

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. 
При процената на нето реализационата вредност, клучни претпоставки кои ги користи Друштвото се проценетите 
трошоци за продажба и очекуваната продажна цена. Овие претпоставки, Друштвото ги проверува на годишно ниво.  
Друштвото ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени 
проценките.  

Објективна вредност на финансиски средства 

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со 
користење техники за процена. Во примената на техниките за процена. Раководството прави максимално 
искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со 
податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие 
податоците не се видливи. Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување 
на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се 
постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.
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Резервирања 

Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиската состојба и се коригираат со цел да се 
рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на 
резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. 
Во текот на 2021 година не се направени промени во претходно користените претпоставки. 
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5 Недвижности, постројки и опрема 

 

 
 

Земјиште 
Градежни 

објекти 

Опрема и 
останати 
средства 

Аванси за. и 
инвест.во тек  Вкупно  

      

На 01 јануари 2020 година      

Набавна или ревалоризирана вредност 920.413  4.459.135  2.599.864  243.691  8.223.103  

Исправка на вредноста -  (2.282.926) (1.956.386) -  (4.239.312) 

Нето евидентирана вредност 920.413  2.176.209  643.478  243.691  3.983.791  

      
Промени во текот на 2020 година      

Почетна нето евидентирана вредност 920.413  2.176.209  643.478  243.691  3.983.791  

Набавки, нето од пренос од инв. во тек 1.771  152.896  196.736  (61.358) 290.045  

Трансфер во нематеријални средства (Бел. 6) - - - (599) (599) 

Корекции - - (12) - (12) 

(Продажби и расходувања – набавна вредност) (905) (3.977) (51.702) - (56.584) 

Продажби и расходувања – исправка на 
вредноста 

- 3.977  49.174  - 53.151  

(Депрецијација) за годината -  (104.924) (135.413) -  (240.337) 

Крајна нето евидентирана вредност 921.279  2.224.181  702.261  181.734  4.029.455  

      
На 31 декември 2020 год. / 01 јануари 2021 год.      
Набавна или ревалоризирана вредност 921.279  4.608.054  2.745.061  181.734  8.455.953  

Исправка на вредноста -  (2.383.873) (2.042.800) -  (4.426.498) 

Нето евидентирана вредност 921.279  2.224.181  702.261  181.734  4.029.455  

      

Промени во текот на 2021 година      

Почетна нето евидентирана вредност 921.279 2.224.181 702.261 181.734 4.029.455 

Набавки, нето од пренос од инв. во тек 1.632 159.062 90.590 48.716 300.000 

Корекции - - 4 - 4 

(Продажби и расходувања – набавна вредност) - (41.707) (32.515) - (74.222) 

Продажби и расходувања – исправка на 
вредноста 

- 40.312 32.275 - 72.587 

(Депрецијација) за годината - (108.312) (137.382) - (245.694) 

Крајна нето евидентирана вредност 922.911 2.273.536 655.233 230.450 4.082.130 

      

На 31 декември 2021 година      

Набавна или ревалоризирана вредност 922.911 4.725.409 2.803.140 230.450 8.681.910 

Исправка на вредноста - (2.451.873) (2.147.907) - (4.599.780) 

Нето евидентирана вредност 922.911 2.273.536 655.233 230.450 4.082.130 

 

Продажби и расходувања 

Во текот на 2021 година, Друштвото продаде и расходува дел од своите објекти и опрема чија нето евидентирана 
вредност изнесува 1.635 илјади денари (2020: 3.433 илјади денари) (види Белешка 21). Продажната вредност на делот 
кој се однесува на продадените средства изнесува 935 илјади денари (2020: 2.858 илјади денари) (види Белешка 19).  
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  Недвижност, постројки и опрема  (продолжува) 

 

Инвестиции во тек 

На 31 декември 2021 и 2020 година, авансите за и инвестициите во тек се состојат од: 

 2021 2020 
   
Вложувања во бензински станици и инсталации за деривати  154.922 110.284 
Аванси на добавувачи 33.794 22.957 
Вложувања во Авио Сервис Скопје  13.744 10.857 
Вложувања во Полнилница Миладиновци  11.615  10.568  
Останати вложувања 8.746 4.040 
Вложувања во административна зграда 7.495  13.428  
Вложувања во хотел – Струга 78 5.827  
Вложувања во хотел – Маврово 56  25  
Вложувања во објект Галичица - 3.748  

 230.450 181.734 

   

Залог врз недвижности, постројки и опрема 

Со состојба на 31 декември 2021, Друштвото нема заложено дел од своите недвижности како обезбедување (2020: 
обезбедување за позајмиците со камата - нето евидентирана вредност во износ од 1.390.055 илјади денари, додека 
проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители изнесува Еур 33.287.963). (види Белешка 16 и 
25). 
 

6 Нематеријални средства 

 

 
 

 

Права и лиценци Останато 

 

Вкупно 

 

На 01 јануари 2020 година    

Набавна или ревалоризирана вредност 81.760  12.135  93.895  

Исправка на вредноста (76.632) (12.135) (88.767) 

Нето евидентирана вредност 5.128  - 5.128  

    

Промени во текот на 2020 година    

Почетна нето евидентирана вредност 5.128  - 5.128  

Набавки во текот на годината 1.984  - 1.984  

Трансфер од средства во подготовка 599  - 599  

(Амортизација) за годината (2.644)  - (2.644) 

Крајна нето евидентирана вредност 5.067  -  5.067  

    

На 31 декември 2020 год./ 01 јануари 2021 год.    

Набавна или ревалоризирана вредност 84.343  12.135  96.478  

Исправка на вредноста (79.276) (12.135) (91.411) 

Нето евидентирана вредност 5.067  - 5.067  

    

Промени во текот на 2021 година    

Почетна нето евидентирана вредност 5.067 - 5.067 

Набавки во текот на годината 5.252 - 5.252 

(Амортизација) за годината (2.249) - (2.249) 

Крајна нето евидентирана вредност 8.070 - 8.070 

    

На 31 декември 2021 година    

Набавна или ревалоризирана вредност 89.595 12.135 101.730 

Исправка на вредноста (81.525) (12.135) (93.660) 

Нето евидентирана вредност 8.070 - 8.070 
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7 Вложувања во недвижности 

 2021 2020 

   

Производна хала 24.690 25.358 

Административни згради 2.351 2.414 

 27.041 27.772 

 
Вложувањата во недвижности се евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнувањето на 
средствата. Промените во евидентираната вредност на овие вложувања за разгледуваните периоди е како што следи: 
 

 

 Вложувања во објект 

  

На 01 јануари 2020                     28.503  

(Депрецијација) за годината                         (731) 

На 31 декември 2020/ 01 јануари 2021                     27.772  

(Депрецијација) за годината                         (731) 

На 31 декември 2021                     27.041  

 

8 Финансиски инструменти по категории 

 

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето 
за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин: 
 

   2021 2020 
Средства според Извештајот за финансиската состојба     
Финансиски средства расположливи за продажба     
Хартии од вредност и капитални удели во домашни котирани и 
некотирани друштва 765.644 1.632.234 

   765.644 1.632.234 
Кредити и побарувања     
Финансиски побарувања   1.956 1.352 
Побарувања од купувачи, нето   145.359 128.797 
Побарувања од пресметани камати на купувачите. нето   2.308 1.919 
Побарувања од продажба на платежни картички   180.465 152.403 
Побарувања од вработени   7.696 8.219 
Останати побарувања   4 45 
Парични средства и еквиваленти   266.240 249.926 

   604.028 542.661 

   1.369.672 2.174.895 

     
Обврски  според Извештајот за финансиската состојба  
Останати финансиски обврски по аморт.наб.вр.  
Позајмици   95.914 2.102.878 
Обврски спрема добавувачи   538.373 392.803 
Обврски по дивиденди   4.294 3.016 
Обврски спрема вработените   62.049 59.991 

   700.630 2.558.688 
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9 Вложувања во подружници и придружени друштва 

Подружници 

Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на неговите подружници на датумите 
на известување: 
 

 

% од 
учест. 

Земја на 
основање 

 

Валута 

31 декември 2021 31 декември 2020 
Дејност Износ во 

вал. (000 МКД) 
Износ во 

вал. (000 МКД) 
Телма дооел 
Скопје 

100.00 Македонија 

Телевизиска 
програма и 
емитување МКД - 200.310  - 200.310  

Пром-гас дооел 
Скопје 

100.00 Македонија 

Трговија на 
големо со 

цврсти, 
течни и 

гасовити 
горива МКД - 10.000  - 10.000  

Макпетрол доо 
Белград 100.00 Србија 

Трговија 
УСД 452.500  25.075  452.500  25.075  

Петролмак 
Солун 100.00 Грција 

Трговија 
ЕУР 810.000  49.856  810.000  49.856  

       285.241   285.241 

 
Во текот на 2020 година. Друштвото ја ликвидираше подружницата Шампион Макпетрол Дооел и призна расход во 
Извештајот за сеопфатна добивка во износ од 372 илјади денари (Белешка 21). 

Придружени друштва 

Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на придружените друштва на датумите 
на известување: 
 

 % од 
учест. 

Земја на 
основање 

 
Дејност Валута 2021 2020 

       
 
 
Оилко КДА Скопје 35.60 Македонија 

Товарен 
патен 

транспорт МКД 536.118 536.118 

     536.118 536.118 

Приходи од дивиденда 

Во текот на 2021 година. Друштвото оствари приход од дивиденди од вложувањата во подружници и придружени 
друштва, како и од финансиските средства расположливи за продажба во вкупен износ од 135.174 илјади денари (2020: 
98.144 илјади денари) (види Белешка 19). 
 

10 Финанисиски средства расположливи за продажба 

 

 2021 2020 
   
Вложувања во хартии од вредност во домашни финансиски институции (котирачки) 

Комерцијална Банка АД Скопје 765.600 481.734 

Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки) 

Вложувања во АД ГА-МА АД Скопје - 1.150.456 

Останати вложувања 44 44 

 765.644 1.632.234 
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Финансиски средства расположливи за продажба (продолжува) 

Движењето на сметката на вложувања во финансиски средства расположливи за продажба за разгледуваните периоди 
е како што следи: 

 2021 2020 
   
На 01 јануари  1.632.234 1.589.268 
Продажби во периодот (1.150.456) - 
Промена на објективна вредност - признаено во останата сеопфатна добивка 
(ревалоризациони резерви) (Бел.15) 283.866 42.966 

На 31 декември  765.644 1.632.234 

Продажба на вложувања во АД ГА-МА 

Вложувањето во АД ГА-МА Скопје, кое со состојба на 31 декември 2020 година изнесува 1.150.456 илјади денари во 
целост се состоеше од паричен и непаричен влог, евидентиран според набавната вредност на средствата на датумот 
на вложувањето. Непаричниот влог се состоеше од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат Гасоводниот 
систем на Република Северна Македонија.  
  
Владата на РСМ и Макпетрол АД Скопје кои поседуваа по една обична акција, имаа меѓусебни судски спорови во однос 
на сопственоста на ГА-МА АД Скопје.  
 
Во Службен весник бр. 317 од 31 декември 2020 годинa, објавен е Закон за решавање на спорот помеѓу Владата на 
Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје по пат на спогодба. Согласно Спогодбата, којa е дел од Законот, 
двете страни се согласни да ги прекинат и да ги завршат судските постапки кои се водат пред национални судови – 
Основен суд Скопје II Скопје.  

 

Согласно член 3 од Законот, двете страни склучија Спогодба за регулирање на меѓусебните односи, за што е постигната 
согласност помеѓу Владата на РСМ и Макпетрол АД Скопје пред Центарот за разрешување на спорови и преговори при 
Секретаријатот на Енергетската заедница во Виена на 05 ноември 2019 година. Согласно Спогодбата која е составен 
дел на Законот, двете страни склушија Спогодбата, потоа го известија судот за одрекување од тужбите и тужбените 
барања и за согласност за одрекување и откажување, за што судот донесе формални решенија, со клаузула за 
правосилност и извршливост. Отакако обезбедија Решенијата, Макпетрол АД ја понуди на продажба својата акција во 
ГА-МА АД на Владата на РСМ за цена од 32.773.905 евра.  
 
Вo текот на 2021 година, целата постапка е завршена и на 27 август 2021 година, по налог на Владата, Акционерското 
друштво за вршење на енергетски дејности Национални енергетски ресурси Скопје во државна сопственост ја купи 
акцијата на Макпетрол а.д. Скопје за износ од 32.773.905 евра или во денарска противвредност од 2,015,382 илјади 
денари. Остварените приходи од продажба во износ од 864.926 илјади денари се признаени во останати приходи 
(Белешка 19). 
 

11 Финансиски побарувања 

 

 2021 2020 
   

Финансиски позајмици на физички лица и вработени 1.311  711  

Финансиски позајмици на домашни правни субјекти 645  641  

 1.956 1.352 

Од кои:   

Краткорочни финансиски побарувања 719  530  

Долгорочни финансиски побарувања 1.237  822  

 1.956 1.352 

 
Во текот на 2021 година, Друштвото одобри позајмици во износ од 1.648 илјади денари (2020: 711 илјади денари) и 
оствари прилив од наплата во износ од 1.044 илјади денари (2020: 1.854 илјади денари). 
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Финансиски побарувања (продолжува) 

Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио 

Салдото на финансиските побарувања може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик: 
 
 
31 декември 2021 

Недоспеани 
неоштетени 

Доспеани 
неоштетени Оштетени Вкупно  

     
Набавна вредност 1.956 - 34.725 36.681 

Исправка на вредност - - (34.725) (34.725) 

Нето евидентирана вредност 1.956 - - 1.956 

 
31 декември 2020     

     

Набавна вредност 1.352  - 34.725  36.077  

Исправка на вредност -  - (34.725) (34.725) 

Нето евидентирана вредност 1.352  - - 1.352 

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост 

Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2021 и 2020 
година е како што следи: 
 

    

  2021 2020 

    

На 01 јануари   34.725 34.944  

Отпис на резервација  - (219) 

На 31 декември   34.725 34.725 

 

12 Залихи 

 
 2021 2020 
   

Деривати и останати трговски стоки 754.618  554.294  

Ситен инвентар и резервни делови 159.711  154.057  

Недовршено производство и готови производи 117.793 122.391 

 1.032.122 830.742 

 

Движењето на сметката на исправката на вредноста на залихите на деривати и трговски стоки во текот на 2021 и 2020 

година е како што следи: 

    

  2021 2020 

    

На 01 јануари   41.648 41.679  

Расход од обезвреднување на залихи (Бел. 21)  1.138 905 

Приход од исправка на вредноста на залихите (Бел. 19)  (3.291) (936) 

На 31 декември   39.495 41.648 
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13 Побарувања од купувачи и останати побарувања 

 
 2021 2020 
   
Побарувања од купувачи   

Домашни купувачи 347.734 378.416  

Странски купувачи 45.739  10.663  

Поврзани субјекти 13.755 16.421  

 407.228 405.500 

Намалено за: резервирање поради оштетување  (261.869) (276.703) 

 145.359 128.797 

Побарувања за пресметани камати   

Побарувања од пресметани камати на купувачите 449.060  449.491  

Намалено за: резервирање поради оштетување по камати (446.752) (447.572) 

 2.308 1.919 

   

Останати тековни побарувања   

Аванси на добавувачи 496.685  112.054  

Побарувања од продажба на платежни картички за полнење на нафтени 
деривати 180.465 

  
152.403  

Однапред платени трошоци 149.411 70.006 

Побарувања за припејд картички за гориво 80.159  83.818  

Побарувања од вработени 7.696 8.219 

Побарувања од државата по основ на акцизи 6.670 -  

Останати побарувања 4  45  

 921.090 426.545 

Намалено за: резервирање поради оштетување на останати побарувања (3.949) (5.022) 

  917.141 421.523 

 1.064.808 552.239 

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи и побарувања за пресметани камати 

Салдото на побарувањата од купувачите и побарувања за пресметани камати може да се анализира според следниве 
категории на кредитен ризик: 
 
 
31 декември 2021 

Недоспеани 
неоштетени 

Доспеани 
неоштетени Оштетени Вкупно  

     
Набавна вредност 126.040 21.608 708.621 856.269 
Исправка на вредност - - (708.621) (708.621) 

Нето евидентирана вредност 126.040 21.608 - 147.648 

 

 
31 декември 2020 

Недоспеани 
неоштетени 

Доспеани 
неоштетени Оштетени Вкупно  

     
Набавна вредност 122.379  8.337  724.275  854.991  
Исправка на вредност -  - (724.275) (724.275) 

Нето евидентирана вредност 122.379  8.337  - 130.716  

 
Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите и побарувања за пресметани 
камати е како што следи: 
 
  2021 2020 

    

Од 1 - 3 месеци  6.013 1.330 

Од 3 - 6 месеци  3.960 2.686 

Од 6 - 12 месеци  2.508 1.508 

Над 1 година  8.306 2.813 

  20.787 8.337 
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Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува) 

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост 

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања од купувачи. побарувањата за камати и 
останатите побарувања во текот на 2021 и 2020 година е како што следи: 

 
            Купувачи 

 Камати и останати 
побарувања        Вкупно 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

На 01 јануари  276.703        271.847  452.594 449.380 729.297 721.227  

Тековни оштетувања (бел.21) 7.993        5.780  - 3.854 7.993        9.634  

Отпис на резервации (16.340) 97 - - (16.340) 97 

Ослобод.на резервации (бел.19) 
(6.487) 

                    
(1.021) (1.893) 

                        
(640) (8.380) 

                 
(1.661) 

На 31 декември 261.869     276.703  450.701 452.594               712.570     729.297  

 
Во текот на 2021 година, Друштвото изврши директен отпис на целосно ненаплатливи побарувањата од купувачи и 
останати побарувања во износ од 671 илјади денари (2020: 81 илјади денари) (види Белешка 21). 
 

14 Парични средства и еквиваленти 

 

 2021 2020 
   

Денарски и девизни сметки кај домашни банки 160.012 144.223 

Готовина во благајна  853 995 

Парични еквиваленти – вредносни картички 57.407 65.024 

Останати средства 47.968 39.684 

 266.240 249.926 

 

15 Капитал 

Акционерски капитал 

На 31 декември 2021 и 2020 година регистрираниот акционерски капитал на Друштвото изнесува 3.483.842 илјади 

денари, (денарска противвредност на 57.459.792 Евра). Истиот е поделен на 112.382 запишани и во целост платени 

обични акции со право на глас со номинална вредност од 511.29 Евра по акција.  

Имателите на обичните акции имаат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката 
и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото. Согласно 
акционерската книга на Друштвото. на 31 декември 2021 и 2020 нема ограничувања на правата засновани на закон и/или 
Одлука на надлежен орган во однос на тргување со истите.  
 
Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи: 
 

 31 декември 2021 31 декември 2020 
   

Домашни правни лица 39.54% 39.28% 

Домашни физички лица 59.04% 59.50% 

Странски правни лица 0.40% 0.40% 

Странски физички лица 1.02% 0.82% 

 100.00% 100.00% 
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Капитал (продолжува) 

Прегледот на движењето на акционeрскиот капитал во текот на 2021 и 2020 година е како што следи: 

 Број на акции  Износ (000 мкд) 

 
емитирани Сопствени 

 
во оптек 

 
 емитирани сопствени 

 
премија 

 
во оптек 

         

01 јан.2020 112.382 (10.284) 102.098  3.483.842 (318.804) - 3.165.038 

Откуп на 
сопств.акции - (954) (954)  - (29.574) - (29.574) 

31 дек. 2020 112.382 (11.238) 101.144  3.483.842 (348.378) - 3.135.464 

         

01 јан.2021 112.382 (11.238) 101.144  3.483.842 (348.378) - 3.135.464 

31 дек. 2021 112.382 (11.238) 101.144  3.483.842 (348.378) - 3.135.464 
 
 

Во текот на 2020 година Друштвото откупи 954 сопствени акции за износ од 70.174 илјади денари.  

Резерви 

Движењето на сметката на резервите во текот на 2021 и 2020 година е како што следи: 
 

 Законски 
резерви 

Статутарни 
резерви за 

откуп на сопст. 
акции 

Ревалориза-
циони резерви 

Вкупно 

На 01 јануари 2020 72.836  456.308  190.640  719.784  

Распоред на акум.добивка  43.908   (91.716)  -   (47.808) 

Ефект од промена на објект.вред.на 
влож.увања (бел.10) 

 
 

 -  

 
 

 -  

 
 

 42.966  

 
 

 42.966  

На 31 дек. 2020/ 01 јануари 2021  116.744   364.592   233.606   714.942  

Распоред на акум.добивка 17.476 (16.215) - 1.261 
Ефект од промена на објект.вред.на 
вложувањата (бел.10) - - 283.866 283.866 

На 31 декември 2021 134.220 348.377 517.473 1.000.070 

Дивиденди 

Во текот на 2021 Друштвото распредели дел од акумулираните добивки за дивиденди и награди во вкупен износ од 
287.538 илјади денари (2020: 288.108 илјади денари). 
 

16 Позајмици 

 

 2021 2020 
Долгорочни позајмици со камата од домашни банки   
Позајмици со фиксна каматна стапка  - 120.000 
Краткорочни позајмици со камата од домашни банки   
Краткорочни кредити од домашни банки со фиксна каматна стапка 95.540 1.782.878 
Краткорочни кредити од домашни банки со варијабилна стапка - 200.000 
Останати обврски кон домашни банки со фиксна каматна банка 374  

 95.914 2.102.878 

 
Во текот на 2021 година, Друштвото позајми краткорочни средства во вкупен износ од 6.497.822 илјади денари (2020: 
7.641.049 илјади денари) и отплати дел од вкупните позајмици во износ од 8.504.186 илјади денари (2020: 7.873.634  
илјади денари).  
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17 Обврски кон добавувачи и останати обврски 

 

 2021 2020 
Добавувачи   
Домашни добавувачи 334.775 285.694 
Странски добавувачи 124.390 73.661 
Поврзани субјекти 79.208 33.448 

 538.373 392.803 
Останати тековни обврски   
Примени аванси од купувачи 346.576 178.577 
Издадени платежни картички ВЕРНА 167.307 118.122 
Обврски за акцизи 102.071 92.837 
Обврски за ДДВ 91.932 66.618 
Обврски по картици за гориво 63.502 48.798 
Обврски спрема вработените 62.049 59.991 
Пресметани трошоци 35.742 33.026 
Обврски за персонален данок и придонеси од плати 31.461 30.222 
Обврски по дивиденди 4.294 2.818 
Обврски за отпремнини 2.556 3.016 
Останато 82 210 

 907.572 634.235 

Вкупно добавувачи и останати обврски 1.445.945 1.027.038 

 

18 Приходи од продажби 

 2021 2020 

   

Трговска стока 21.195.626      16.426.332  

Надомест за задолжителни стокови резерви 57.875              54.462  

Наем 50.282               49.058  

Угостителство 13.777               15.628  

Услуги  12.832               13.349  

Готови производи 915                 1.759  

Останати приходи од продажба 254                  2.128  

Вкупно приходи од продажба 21.331.561 16.562.716 

   

Од кои:   

Приходи од продажба на домашен пазар 20.614.704 16.250.704 

Приходи од продажба на странски пазар 716.857 312.012 

Вкупно приходи од продажба 21.331.561 16.562.716 

   

Од кои:   

Приходи од продажба на мало 18.595.647       14.232.386  

Приходи од продажба на големо 2.735.914           2.330.330  

Вкупно приходи од продажба 21.331.561 16.562.716 
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19 Останати деловни приходи 

 

 2021 2020 

   

Приходи од продажба на ГА-МА (Бел. 10) 864.926 - 

Приходи од дивиденди (Бел. 9) 135.174 98.144 

Приходи од отпис на обврски и вишоци по попис 78.207 36.220 

Приходи од добиени рабати 26.260 26.533 

Ослободување на резервации од оштетув.на побарув. (Бел. 13) 8.380 1.661 

Приход од исправка на вредноста на залихите (Бел. 12) 3.291 936 

Продажба на недвижности, постројки и опрема (Бел. 5) 935 2.858 

Останато  23.805 21.529 

 1.140.978 187.881 

 

20 Трошоци за користи на вработените 

 

 2021 2020 
   
Бруто плати 1.103.977 1.079.871 

Останати надоместоци и награди 148.846 48.989 

Отпремнини при пензионирање 2.556 2.818 

 1.255.379 1.131.678 

 
Останатите надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за регреси за годишен одмор. 
Отпремнини при пензионирање, разни видови помош, бонуси и сл. 
 
 

21 Останати деловни трошоци 

 

 2021 2020 
   

Транспортни услуги 300.344 267.603 

Промоција, пропаганда, реклами и репрезентација 101.484 104.718 

Останати услуги 88.408 85.872 

Услуги за одржување и заштита 85.995 77.687 

Банкарски и трошоци на платниот промет 52.856 36.833 

Премии за осигурување 44.476 45.505 

Кусоци на залихи 31.914 26.274 

Наемнини  29.249 29.554 

ПТТ услуги 25.641 25.458 

Донации 19.235 13.094 

Други даноци, придонеси и членарини 11.549 11.856 

Загуби од оштетување на побарувањата (Бел.13) 7.993 9.634 

Неотпишана вред. на продадена и расходувани објекти и опрема (Бел.5) 1.635 3.433 

Вредносно усогласување на залихи (Бел. 12) 1.138 905 

Расход од отпис на ненаплатливи побарувања (Бел.13) 671 81 

Вредносно усогласување на вложувања во подружници (бел.9) - 372 

Останати трошоци 31.789 29.341 

 834.377 768.220 
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22 Финансиски приходи и расходи 

 

 2021 2020 
Приходи   
Приходи од камати 3.690 4.398  

Позитивни курсни разлики 2.084 1.643  

 5.774 6.041  

Расходи   

Расходи по камати (30.342) (55.572)  

Негативни курсни разлики (2.392) (1.505)  

 (32.734) (57.077)  

Финансиски (расходи), нето (26.960) (51.036) 

 

23 Данок на добивка 

 

Усогласувањето на вкупниот даночен трошок според Извештајот за сеопфатната добивка за 2021 и 2020 е како што 

следи: 

 2021 2020 

   

Добивка пред оданочување:  1.526.251 381.053 

Усогласување за:   

Неодбитни трошоци за даночни цели 145.099 61.765 

Даночен кредит за наплатени побарувања (7.302) (6.514) 

Даночен кредит за вратен дел од заем (328) (843) 

Даночен кредит за дивиденда  (135.174) (98.144) 

Основа за оданочување 1.528.546 337.317 

Даночна стапка 10% 10% 

Тековен даночен трошок 152.855 33.732 

Намалување на пресметаниот данок на добивка (607) (2.200) 

Данок на добивка 152.248 31.532 

Ефективна даночна стапка 9,97% 8,27% 

 

24 Заработувачка по акција 
 
Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на 
имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни 
акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината. 
 

 2021 2020 
   
Добивка која припаѓа на имателите на обични акции 1.374.003 349.521 
Пондериран просечен број на обични акции во оптек 101.144 101.732 

Заработувачка по акција – основна и разводнета (денари по акција) 13.585 3.436 

 
 

25 Неизвесни и преземени обврски 

Судски спорови 

Со состојба на 31 декември 2021 судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат 55.469 илјади денари 
(2020: 2.396.992 илјади денари). На датумот на овие посебни финансиски извештаи, не се евидентирани резервирања 
од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните 
ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со 
сигурност да се утврди. Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни 
обврски. 
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Неизвесни и преземени обврски (продолжува) 
 

Заложени средства  

Со состојба на 31 декември 2021, Друштвото нема заложени средства (2020: има залог врз дел од своите недвижности, 
постројки и опрема како обезбедување на банкарските кредити и договори за набавка на нафтени деривати). Прегледот 
на нето евидентираната вредност и проценетата вредност на дадените хипотеки со состојба на 31 декември 2020 година 
е како што следи:  
 

  31 декември 2021 31 декември 2020 

Примател на 
залогот 

Опис на 
недвижноста 

Нето 
евидентиран

а вредност 
(МКД) 

Проценет 
Износ  

(во МКД) 

Проценет 
Износ  

(во ЕУР) 

Нето 
евидентира
на вредност 

(МКД) 

Проценет 
Износ  

(во МКД) 

Проценет 
Износ  

(во ЕУР) 
        

Халк Банка 
АД Скопје  

 Бензински 
Станици. хотел 
Струга. - - 

- 

446.344.959 676.188.018 

 
 

10.960.353 
        

Комерцијална 
Банка АД 
Скопје 

Управна зграда. 
административн
и објекти. хотел 
Маврово. 
останат 
недвижен имот. 
опрема. 
инвентар. 
енергетски 
постројки - - 

- 

308.061.315 1.377.479.571 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.327.610 
        

  - - - 754.406.274 2.053.667.589 33.287.963 

Долгорочни и краткорочни гаранции  

Со состојба на 31 декември 2021, Друштвото има преземени обврски по долгорочни и краткорочни денарски и девизни 
гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 223.864 илјади денари (2020: 182.105 илјади 
денари). 

Даночни обврски 

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на 
даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат 
да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие посебни 
финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ. 
 
Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на 
извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019). Друштвото има обврска да изготви извештај за 
трансферни цени за 2021 година најдоцна до 30 септември 2022 година. До датумот на овој извештај, Друштвото нема 
изготвено извештај за трансферни цени. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти 
што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека 
таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков материјален ефект врз финансиските извештаи и 
пријавените даноци. 
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26 Трансакции со поврзани субјекти 
 
Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините 
кои завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година. 
 

2021 Побарувања Обврски Приходи Расходи 

Подружници     

ТВ канал Макпетрол – Телма дооел Скопје 408 6.624 8.126 62.357 

Пром Гас дооел Скопје 69 50.396 458.235 - 

Макпетрол доо Белград - - - 12.045 

Петролмак Грција 95 3.287 - 49.265 

     

Придружени друштва     

Оилко КДА Скопје 13.183 18.901 117.554 395.408 

     

Клучен раководен кадар     

Клучен раководен кадар – побарувања 338 - - - 

Краткор.користи за клучен раководен кадар - - - 52.051 

 
 Побарувања Обврски Приходи Расходи 

2020     

Подружници     

ТВ канал Макпетрол – Телма дооел Скопје 303 5.890 3.629 59.908 

Пром Гас дооел Скопје 2.708 - 412.993 - 

Макпетрол доо Белград 784 181 - 21.188 

Петролмак Грција 95 3.219 103 49.822 

     

Придружени друштва     

Оилко КДА 8.135 16.689 100.782 331.926 

     

Субјекти каде Друштвото има 
подеднакво учество во капиталот 

    

Гама ад 3.685 7.469 24.037 68.062 

     

Клучен раководен кадар     

Клучен раководен кадар – побарувања 595   - -  - 

Краткор.користи за клучен раководен кадар - - - 50.276 

 

27 Настани по период на известување 

По 31 декември 2021 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие посебни финансиски 

извештаи, следниве настани се материјално значајни за објавување во овие посебни финансиски извештаи: 

- Во текот на 2021 година, Друштвото донесе Одлука и склучи договор за продажба на хотел Маврово за износ 
од 1.416.000 евра. До датумот на овие посебни финансиски извештаи, Друштвото прими аванс во износ од 
3.000 илјади денари и процесот е сеуште во тек. 

 

- Како резултат на новонастанатата глобална политичка – економска и енергетска криза во текот на месец 
февруари 2022 година, Раководсвото на Друштвото ги следи кредитниот, ликвидоносниот и оперативните 
ризици на дневна основа. Во таа смисла, Раководсвото на друштвото ги анализира настаните на локално и 
меѓународно ниво врз финансиската состојба и резултатите од работењето на Друштвото. Овие посебни 
финансиски извештаи содржат значајни проценки во однос на исправката на вредноста на побарувањата и 
залихите. Исто така, Друштвото ги анализира настаните кои може да предизвикаат оштетување на средствата 
и до датумот на овие посебни финансиски извештаи, оценува дека не постојат такви настани.  

  
Раководството на Друштвото се уште не може со разумна сигурност материјално да го квантифицира 
влијанието на кризата. Раководството на Друштвото оценува дека, до датумот на издавањето на овие посебни 
финансиски извештаи, работењето и финансиската состојба на Друштвото се материјално непроменети како 
резултат на кризата. Раководството во исто време презема чекори, за да ги амортизира претстојните 
евентуални негативни влијанија предизвикани од глобалната политичко-економска и енергетска криза и да 
обезбеди непречено оперативно работење, со внимателно планирање на својата ликвидност и прилагодување 
на ново настанатите услови во домашната и светската економија.  
  

Раководството на Друштвото смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување.    
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„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ 

XXVI СОБРАНИЕ 

Бр.0201-  

30.5.2022 год. 

                    ПРЕДЛОГ   

              

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и 

членот 35 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на 

„Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, 

донесе 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

 

за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи  

на Друштвото за периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година  

и Извештајот на независниот ревизор 

 

 

Член 1 

 

 Се усвојува Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на 

Друштвото, за периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година и Извештајот на 

независниот ревизор, со следниве резултати: 

 

1. Вкупен приход      22.478.314.904 денари 

2. Вкупен расход      20.952.063.293 денари 

3. Добивка пред оданочување      1.526.251.611 денари 

4. Данок на добивка          152.248.315 денари 

5. Добивка по оданочување      1.374.003.296 денари 

 

 

Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото и 

Извештајот на независниот ревизор од ставот 1 на овој член се составен дел 

на оваа Одлука. 

 

Член 2 

 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

 

 

 

           ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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1
КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА





0 4 0 5 7 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на друштвото

Адреса, седиште и телефон

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

Период Контролор

ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Резервни кодекси

Макпетрол А.Д. Скопје

(во денари)

година

Адреса за е-пошта

Тековна година Претходна година

Износ

normativa@makpetrol.com.mk

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

5 6

Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

1

002

1.

Вид работа Идентификационен број (ЕМБС)

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден

5.578.192.671 6.372.349.797

АКТИВА:

А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА 

(002+009+020+021+031)

5. Гудвил

2.
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

(003+004+005+006+007+008)

4.
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци 

и слични права

3. Издатоци за развој

31.12. 2021

3 42

001

0 0

003

004

006

8.138.556 5.804.923

0 0

8.138.556 5.804.923

005

6. Аванси за набавка на нематеријални средства

7. Нематеријални средства во подготовка 0 0

0 0

007

009

8. Останати нематеријални средства 008

9.
II. МАТЕРИЈАЛНИ  СРЕДСТВА

(010+013+014+015+016+017+018+019)

0

4.133.164.868 4.081.783.814

3.206.355.259 3.155.502.630

0

10.б. Градежни објекти 012

922.910.970

2.283.444.289

921.278.826

10. Недвижности (011+012)

10.а. Земјиште 011

010

2.234.223.804

41.948.731 52.401.368

296.164.092 309.758.265

351.469.813 375.598.33311. Постројки и опрема 013

Транспортни средства 014

13. Алат, погонски и канцелариски инвентар и  мебел 015

12.

16
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Број на

белешка 

3

Тековна година Претходна година

Износ

4
14. Биолошки средства

61 2 5

Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

018

016

33.793.555 22.957.179

196.656.648 158.777.208

27.041.048 27.771.860

15. Аванси за набавка на материјални средства 017

6.776.770 6.788.831

16. Материјални средства во подготовка

022

17. Останати материјални средства

18. III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ 020

019

19.
IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

(022+023+024+025+026+030)
021

641.965.406 623.129.350

20. Вложувања во подружници

1.409.848.199 2.256.989.200

026

2.238.873 1.625.952

765.643.920 1.632.233.898

21.
Вложувања во придружени друштва и учества

во заеднички вложувања

22.
Побарувања по дадени долгорочни

заеми на поврзани друштва
024

023

765.643.920 1.632.233.898

23. Побарувања по дадени долгорочни заеми 025

24.
Вложувања во долгорочни хартии од вредност

(027+028+029)

030

24.а.
Вложувања во хартии од вредност

кои се чуваат до доспевање 

24.б.
Вложувања во хартии од вредност 

расположиви за продажба
028

027

24.в.
Вложувања во хартии од вредност според 

објективната вредност преку добивката или загубата
029

0 0

25. Останати долгорочни финансиски средства

034

26. V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)

27. Побарувања од поврзани друштва 032

031

2.286.550.834 1.653.760.591

28. Побарувања од купувачи 033

29. Останати долгорочни побарувања

30. VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

31. Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) 036

035

44.414

32. I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) 037

249.437 96.869

33. Залихи на суровини и материјали 038

Залихи на трговски стоки

1.045.401.041 844.820.722

159.637.555 153.983.321

040

039

44.414

36 Залихи на готови производи 041

34.
Залихи на резервни делови, ситен инвентар,

амбалажа и автогуми

35.
Залихи на недовршени производи

и полупроизводи

37.

122.345.319

767.721.508 568.350.799

043

117.748.127

042

38. Залихи на биолошки средства
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3.722.134

Реден

број
П О З И Ц И Ј А

1 2 3 4

Ознака

на АОП

3.722.134

Тековна година Претходна година

5 6

Број на

белешка 

41. Побарувања од поврзани друштва

39.
II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ)

НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА
044

40.
III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

(046+047+048+049+050+051)

048

Износ

13.183.124 11.819.977046

045 926.381.836 528.557.916

7.961.527 8.505.072

42. Побарувања од купувачи 047

6.670.650 58.936.312

43. Побарувања за дадени аванси на добавувачи

400.117.951 333.691.330

496.847.686 112.131.347

052

1.600.898 3.473.878

247 247

44.

Побарувања од државата по основ на даноци, 

придонеси, царина, акцизи и за останати давачки 

кон државата (претплати)

45. Побарувања од вработените 050

049

46. Останати краткорочни побарувања 051

247 247

47.
IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

(053+056+057+058)

056

48. Вложувања во хартии од вредност (054+055)

48.а. Вложувања кои се чуваат до доспевање 054

053

48.б.
Вложувања според објективната вредност 

преку добивката или загубата
055

49. Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва

247 247

060

314.767.710 280.381.706

257.361.210 215.358.206

50. Побарувања по дадени заеми 

51. Останати краткорочни финансиски средства 058

057

266.502.522 177.927.243

52.
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

 (060+061)
059

57.406.500 65.023.500

52.а. Парични средства

064

52.б. Парични еквиваленти

53.
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ 

ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)
062

061

3.483.842.000 3.483.842.000

54.
ВКУПНА АКТИВА: 

СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)   
063

6.438.962.271 5.033.775.238

55. В.  ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА

8.134.968.161 8.207.759.765

530.784.923 2.525.568.347

068

0

348.378.000 348.378.000

56.

ПАСИВА:

А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

(066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)

57. I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 066

065

503.464.397 220.582.580

58. II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ 067

0

59. III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)

070

06960. IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)

61.

V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ 

ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ 

НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

62. VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) 071

63.  Законски резерви 072

482.350.283

135.233.340 117.757.283

348.378.000 364.593.000

483.611.340

64. Статутарни резерви 073

65. Останати резерви 074
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Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Тековна година Претходна година

Ознака

на АОП

5 6

Износ
Број на

белешка 

131.121.274 120.415.603

1.037.700.592 967.084.860

1 2

66. VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА

3 4

075

67. VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) 076

348.709.11807768. IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 1.409.843.216

0 0

081 1.596.676.546

69. X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

70.
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ 

НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО
079

078

71. XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО 080

2.556.224 2.818.362

72. Б. ОБВРСКИ (082+085+095) 3.069.864.962

085 0 120.000.000

2.556.224 2.818.362

73.
I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ 

И ТРОШОЦИ (083+084)

74.
Резервирања за пензии, отпремнини

и слични обврски кон вработените
083

082

75.
Останати долгорочни резервирања

за ризици и трошоци
084

76. II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)

77. Обврски спрема поврзани друштва

78. Обврски спрема добавувачи 087

086

79. Обврски за аванси, депозити и кауции 088

120.000.000

80. Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва 089

091

090

093

81. Обврски по заеми и кредити 

82. Обврски по хартии од вредност

094

84. Останати долгорочни обврски

83. Останати финансиски обврски 092

24.340.615 30.357.320

1.594.120.322 2.947.046.600

87. Обврски спрема поврзани друштва 096

85. III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

86. IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до108) 095

89. Обврски за аванси, депозити и кауции 

476.160.117 374.294.55488. Обврски спрема добавувачи 097

098

31.630.869

102

65.467.530 62.989.682

178.051.309

32.875.258

100

434.418.729 104.876.028

93. Краткорочни резервирања за ризици и трошоци

099

101 293.008.927

103

92. Тековни даночни обврски 

90
Обврски по основ на даноци и придонеси на плата

и надомести на плата

91. Обврски кон вработените

95.913.669 1.982.877.643104

94.

95. Обврски по заеми и кредити 

Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва
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Консолидирана годишна сметка 2021 

Во,

Во На ден

На ден

Реден
број П О З И Ц И Ј А

96. Обврски по хартии од вредност 105

Ознака
на АОП

Број на
белешка 

1
Тековна година Претходна година

Износ

4

97. Обврски по основ на учество во резултатот 4.295.138 3.017.038

62
178.576.796

109

5

106

3

332.935

99.329.344

167.307.404

375.361

98. Останати финансиски обврски 107

99. Останати  краткорочни обврски 108

100. V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ 
НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) 104.119.565

8.134.968.161 8.207.759.765

101.
VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА 
(ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ 
ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА  

102.
ВКУПНА ПАСИВА:
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ  И ОБВРСКИ
(065+081+094+109+110)

111

Потпис Скопје

530.784.923 2.525.568.347

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме Бојан Лекиќ

103. В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА–ПАСИВА

Број од регистарот на Институтот на сметководители и 0100861
овластени сметководители на Република Македонија

110

112

Скопје 31.03 2022

31.03 2022 Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис
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0 4 0 5 7 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на друштвото

Адреса, седиште и телефон

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

до

Период Контролор

ул. Св. Кирил и Методиј број 4

Вид работа Идентификационен број (ЕМБС) Резервни кодекси

Макпетрол А.Д. Скопје

Тековна година Претходна година

(во денари)

Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта normativa@makpetrol.com.mk

1 5

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

БИЛАНС НА УСПЕХ

Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

16.827.541.607

2

31.12. 2021 годиназа периодот од 01.01.

3

2. Приходи од продажба

Износ

4

1. I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206) 201

6

22.524.057.010

117.792.541 122.389.733

202 21.496.719.716

ХХХ ХХХ

203

16.720.162.702

4.
Промена на вредноста на залихи на готови производи 

и на недовршено производство

3. Останати приходи

4.а.
Залихи на готови производи и на недовршено производство 

на почетокот на годината
204

1.027.337.294 107.378.905

122.389.733 13.624.229

ХХХ ХХХ

4.б.
Залихи на готови производи и на недовршено производство 

на крајот на годината

5. Капитализирано сопствено производство и услуги

208

205

206

6.
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)
207

18.517.770.031 14.164.169.821

7. Трошоци за суровини и други материјали

21.066.186.287 16.594.687.533

164.612.851 228.449.942

210

209

484.344.525

207.636.670 191.370.436

8. Набавна вредност на продадени стоки

9.
Набавна вредност на продадени материјали, резервни 

делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми

10. Услуги со карактер на материјални трошоци 211 520.725.390

816.940.289

11. Останати трошоци од работењето 212

1.337.338.541 1.206.835.877

793.654.827

12. Трошоци за вработени (214+215+216+217) 213

12.а. Плати и надоместоци на плати (нето) 214
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Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Број на

белешка Тековна година Претходна година

Ознака

на АОП

21712.г. Останати трошоци за вработените

5 6

Износ

301.833.843 297.559.077

1 2
12.б. Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата

3 4
66.022.513 64.273.837215

12.в. Придонеси од задолжително социјално осигурување 216

152.541.896 51.348.136

0

260.402.200 257.703.12313.
Амортизација на материјалните и нематеријалните

средства

14.
Вредносно усогласување (обезвреднување)

на нетековни средства
219

218

15.
Вредносно усогласување (обезвреднување)

на тековни средства
220

46.013.116 47.779.342

16. Резервирања за трошоци и ризици 221

225

80.768.939 48.287.739

80.731.780 48.231.780

223

222

9.131.264 11.216.105

2.556.224 2.818.362

126.638.317 90.717.670

19.а. Приходи од вложувања во поврзани друштва

17. Останати расходи од работењето

18.
III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

(224+229+230+231+232+233)

226

19.
Финансиски приходи од односи со поврзани 

друштва (225+226+227+228)
224

37.159 55.959

20. Приходи од вложувања во неповрзани друштва 229

19.б.
Приходи по основ на камати од работење 

со поврзани друштва

19.в.
Приходи по основ на курсни разлики од работење 

со поврзани друштва 
227

230

2.090.448 1.662.472

19.г.
Останати финансиски приходи од работење

со поврзани друштва
228

3.720.063 4.179.04121.
Приходи по основ на камати од работење 

со неповрзани друштва

22.
Приходи по основ на курсни разлики од работење 

со неповрзани друштва

39.600.000 36.300.000

231

233

23.
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски 

средства
232

24. Останати финансиски приходи 458.867 288.418

33.061.081 57.307.760

26.а.
Расходи по основ на камати од работење 

со поврзани друштва
236

13.267

13.267

6.463

25.
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

(235+239+240+241+242+243)

26
Финансиски расходи од односи со поврзани 

друштва (236+237+238)
235

234

6.463

30.337.179 55.570.703

1.605.807

26.б.
Расходи по основ на курсни разлики од работење 

со поврзани друштва 
237

2.501.829

Останати финансиски расходи од поврзани друштва 238

28.
Расходи по основ на курсни разлики од работење 

со неповрзани друштва

27.
Расходи по основ на камати од работење 

со неповрзани друштва
239

26.в.

240
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Број на

белешка 

3

Тековна година Претходна година

Износ

4

29.
Нереализирани загуби (расходи) од финансиски 

средства

61 2 5

Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

243

241

208.806 124.787

30.
Вредносно усогласување на финансиски средства 

и вложувања
242

18.836.056 8.663.389

31. Останати финансиски расходи

247

32. Удел во добивката на придружените друштва

33. Удел во загубата на придружените друштва 245

244

34.
Добивка од редовното работење

(201+223+244) - (204-205+207+234+245)
246

35.
Загуба од редовното работење

(204-205+207+234+245) - (201+223+244)

1.565.686.823 383.692.877

0 0

251

1.565.686.823 383.692.877

0 0

36. Нето добивка од прекинати работења

37. Нето загуба од прекинати работења 249

248

38. Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) 250

155.843.607 34.983.759

39. Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)

253

25240. Данок на добивка

41. Одложени даночни приходи

0 0

1.409.843.216 348.709.118

42. Одложени даночни расходи 254

43.
НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

(250-252+253-254)
255

257

256

45.
Просечен број на вработени врз основа на часови на работа 

во пресметковниот период (во апсолутен износ)

44.
НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

(251+252-253+254)

348.709.118

46. Број на месеци на работење (во апсолутен износ) 258

1.409.843.216

1.990 1.973

260

12 12

47. ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ 259

26347.г. Загуба која се однесува на неконтролираното учество

47.а.
Добивка која им припаѓа на имателите на акции

на матичното друштво

47.б. Добивка која припаѓа на неконтролираното учество 261

47.в.
Загуба која се однесува на имателите на акции 

на матичното друштво
262

1.409.843.216 348.709.118

13.939 3.428

13.939 3.428

265

26448. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

48.а. Вкупна основна заработувачка по акција

48.б. Вкупно разводнета заработувачка по акција 266

48.в.
Основна заработувачка по акција од прекинато 

работење
267

48.г.
Разводнета заработувачка по акција од прекинато

работење
268
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до

П О З И Ц И Ј А
Ознака

на АОП Тековна година Претходна година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 01.01. 31.12. 2021 година

Реден

број

5 6
1. Добивка за годината 1.409.843.216 348.709.118

3 41

0 0

282.881.000 42.956.000

2. Загуба за годината 270

269

271

272

3.
Останата сеопфатна добивка 

(273+275+277+279+281+283) -(274+276+278+280+282+284)

2

Број на

белешка 

0

Износ

273

0

275

2768.
Загуби од повторно мерење на финансиски средства 

расположиви за продажба

7.
Добивки од повторно мерење на финансиски средства 

расположиви за продажба

6.
Загуби кои произлегуваат од преведување

на странско работење
274

4.
Останата сеопфатна загуба 

(274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)

5.
Добивки кои произлегуваат од преведување 

на странско работење

985.000 10.000

283.866.000 42.966.000

279

9.
Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти

за хеџирање на парични текови
277

10.
Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти

за хеџирање на парични текови
278

11.
Промени на ревалоризациските резерви

за нетековни средства (+)

283

12.
Промени на ревалоризациските резерви

за нетековни средства (-)

13.
Актуарски добивки на дефинирани планови

за користи на вработените
281

280

14.
Актуарски загуби на дефинирани планови

за користи на вработените
282

15.
Удел во останата сеопфатна добивка на придружни

друштва (само за потреби на консолидација)

285

28416.
Удел во останата сеопфатна загуба на придружни

друштва (само за потреби на консолидација)

17.
Данок на добивка на компоненти на останата

сеопфатна добивка

18. Нето останата сеопфатна добивка (271-285) 286

19.
Нето останата сеопфатна загуба

(285-271) или (272+285)
287

289

282.881.000 42.956.000

1.692.724.216 391.665.118

1.692.724.216 391.665.118

20.б.
Сеопфатна добивка која припаѓа 

на неконтролираното учество
290

20.
Вкупна сеопфатна добивка за годината

(269+286) или (286-270)
288

20.a.
Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите

на акции на матичното друштво

21.a.
Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите

на акции на матичното друштво
292

21.
Вкупна сеопфатна загуба за годината

(270-286) или (287-269)
291 0 0

Сеопфатна загуба која припаѓа

на неконтролираното учество
29321.б.
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ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД  ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)

Во,

Во На ден

На ден

Број од регистарот на Институтот на сметководители и 0100861
овластени сметководители на Република Македонија

Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме Бојан Лекиќ

31.03 2022 Одобрил:

Потпис Скопје

Скопје

Потпис

31.03 2022

Саша Лекиќ
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Период

0 4 0 5 7 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на субјектот

Адреса, седиште и телефон

Адреса за е-пошта

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

за 

0

6.

Сегашна вредност на бази на податоци развиени за 

сопствена употреба 

(< или = АОП 004 од БС)

608 0 0

4.

Сегашна вредност на компјутерскиоот софтвер 

развиен за сопствена употреба

(< или = АОП 004 од БС)

5.
Сегашна вредност на набавени

бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)

0 0

1.Трошоци за материјали и услуги се трошоци за суровини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа,  трошоци за резервни делови и 

материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за развојот на интерен проект.

Сегашна вредност на софтвер со лиценца

(< или = АОП 004 од БС)

0

606

607 0

0

226.530 97.828

2.

Сегашна вредност на издатоци 

за развој за сопствени цели 

(< или = АОП 003 од БС)

604

605

1.1

1.2

3.

0

Трошоци за материјали и услуги 1 

користени или потрошени при 

развојот на интерен проект

603

Плата и надоместоци на плата 

на вработените кои директно работат 

на развојот на интерен проект

602

0 0

0 0

601

Тековна година Претходна година

5 6

А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

0

1 2 3 4

1. 000
Набавна вредност на издатоци за развој 

за сопствени цели (интерен проект)

Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

на

АОП

Износ

за државна евиденција за субјектите кои

не применуваат посебни сметковни планови

normativa@makpetrol.com.mk

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

(големи, средни, мали и микро субјекти)
2021 година (во денари)

Макпетрол А.Д. Скопје

ул. Св. Кирил и Методиј број 4

Образец „ДЕ“

Контролор

Вид работа Идентификационен број (ЕМБС) Резервни кодекси

Скопје 3146-117
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  2.Објекти од високоградба се објекти кои со својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, 

фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одмаралишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, 

градежни објекти за рудници итн.

  3.Објекти од нискоградба се објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, 

железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.
4. Телекомуникациска опрема е уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и 
5 Хардвер и периферни  единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

23.

В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на 

крај на период 

625 1.618.245 641.198

032д (во земјата), 

033д (во земјата), 

040д (во земјата), 

041д (во земјата), 

044д, 045д, 046д, 

114д, 125д, 126д, 

160, 162, 168д

Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски 

друштва  во приватна и државна сопственост и 

јавни претпријатија, во земјата  

(< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+ АОП 

034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+ АОП 057+АОП 

058 од БС)

22. 016д Подобрување на земјиштето 624

Вложувања во природни богатства 

во подготовка
623

20. 015д

21. 016д

Други скапоцености 622

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

Антиквитети и дрги уметнички дела 621

18. 015д Драгоцени метали и камења 620

19. 015д

0 0

0 0

Книги, слики, вајарски дела, музејски

експонати, предмети од архивска граѓа 

и слично

619 6.657.384 6.669.445

0 0

14.
Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< 

или = АОП 016 од БС)
616

17. 015д

Оригинални уметнички и литературни дела за 

вршење на дејности од културата 

и уметноста

61816. 015д

15.
Сегашна вредност на основното стадо

(< или = АОП 016 од БС)
617

12.

13.
Сегашна вредност на компјутерска опрема

(< или = АОП 013 од БС)
615

Сегашна вредност на информациска 

и телекомуникациска опрема 

(< или = АОП 013 од БС)

614

411.128.397 381.131.820

15.965.901 27.228.261

0 0

1.862.407.946 1.843.049.803

Сегашна вредност на градежни објекти

од високоградба кои се користат за вршење на 

дејност 2) (< или = АОП 012 од БС)

612

0 0

0 0
Сегашна вредност на станови и станбени згради (< 

или = АОП 012 од БС)
611

2

11.
Сегашна вредност на објекти

од нисокоградба (< или = АОП 012 од БС)
613

9.

10.

609

8. 014д Шуми 610

7. 010д Земјишта 

Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА  

1

922.910.970 921.278.826

6

П О З И Ц И Ј А

Ознака

на

АОП

3 4 5

Тековна година Претходна година

Реден

број
Група на сметки, 

сметка
Износ

Собрание на акционери 2022  

104



Реден

број
Група на сметки, 

сметка

 6. Нефинансиски трговски друштва се сите трговски друштва кои не припаѓаат на финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски 

фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва, итн.) 

 7. Земјата се однесува на финансиски релации со физички лица и правни лица на територијата на Република Северна Македонија.

Ознака

на

АОП

Износ

28

П О З И Ц И Ј А

368.063.972372.347.364

005, 017, 037, 047, 

05, група 11 (без 

сметка 119), група 

12 (без сметка 129), 

група 13 (без 

сметка 139), 162д 

(заеми во 

производи и 

стоки),група 14 (без 

сметка 149), група 

15 (без сметка 159), 

група 19

Побарувања по основ на продажба на стоки и 

услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) и 

останати побарувања од сите субјекти во земјата и 

странство (вкупно)

(< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 

035+АОП 046+АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 

051+АОП 057+АОП 062 од БС)

59.240.562 71.877.308

0 0

Останати побарувања од нефинанскиски трговски 

друштва 6 во приватна и државна сопственост и 

јавни претпријатија, во земјата 7(< или = АОП 034+ 

АОП 046+АОП 047+АОП 051+АОП 062 од БС) 

630

26

047д, 118д, 127д, 

151д, 152д, 153д, 

154,157д, 158д, 

група 19

27.

047д, 050, 127д, 

130, 131, 132, 133, 

134, 135, 136, 137, 

138, 151д, 152д, 

158д, група 19д

628

Побарувања по основ на продажба на стоки и 

услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) 

дадени на органи на законодавна, извршна и 

судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици 

на локална самоуправа и други правни лица 

финансирани од буџет (< или = АОП 030+АОП 

046+АОП 047+АОП 048 од БС) 

627

Останати побарувања од органи на законодавна, 

извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, 

единици на локална самоуправа и други правни 

лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+ АОП 

035 +АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС) 

629

25.
037д, 114д, 120д, 

122д, 125д, 126д

6

Г. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА  со состојба на крај на 

период 

5

32.253.531 32.125.210

626 65.462.629 51.898.72224.

005д, 017д, 037д 

(во земјата), 110, 

112, 114д, 116д (во 

земјата), 118д 

(закуп), 120д, 122д, 

124д (во земјата), 

125д, 126д

Побарувања по основ на продажба на стоки и 

услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) 

дадени на нефинансиски трговски друштва6 во 

приватна и државна сопственост и јавни 

претпријатија, во земјата7 (< или = АОП 006+АОП 

017+АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)

3 41 2

Тековна година Претходна година
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10. Непрофитни организации се: стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, 

религиозни групи, Црвен крст на Република Северна Македонија,  странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други 

правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

Ѓ. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на 

крај на месец

32.

214д, 225д, 260, 

262д, 266д 

(кредити), 280д 

(во земјата), 281д 

(во земјата), 282, 

284д (во земјата), 

285д (во земјата), 

286д (во земјата)

Обврски по заеми и кредити од нефинансиски 

трговски друштва 6 во приватна и државна 

сопственост и јавни претпријатија, 

во земјата 7

(< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 

090+АОП 096+ АОП 104+ АОП 107+ од БС)

634 0 0

632 0 0

31. 90д9 

Основна главнина (сопственички капитал) во удели 

поседувани од Владата на Република Северна 

Македонија, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици 

на локална самоуправа и други правни лица 

финансирани од буџет

(<или =  АОП 065 од БС)

633 0 0

29. 90д9 

Основна главнина (сопственички капитал) во удели 

поседувани од други трговски друштва во 

приватна и државна сопственост и јавни 

претпријатија регистрирани во земјата7(< или 

=АОП 065 од БС)

631 0 0

Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А
Ознака

за

АОП

Износ

Претходна годинаТековна година

8 Позициите од Поглавјето Д. Сопственички капитал ги пополнуваат следните форми на трговски друштва: јавно трговско друштво, командитно друштво и друшство 

со ограничена одговорност

9 Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а

неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

30. 90д9 

1 2

Д. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ

3 4

Основна главнина (сопственички капитал) во удели 

поседувани од физички лица, трговци-поединци, 

занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на 

дејност и непрофитни организации  регистрирани 

во земјата7 

(< или = АОП 065 од БС)

5 6
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75.089 4.469

314.938.766

Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А
Ознака

за

АОП

Износ

37.

група 21, група 22, 

група 23, група 24, 

група 25 (без 256), 

269, 288, 289, 

група 29

Обврски по основ на трговски кредити, аванси и 

останати обврски кон сите субјекти во земјата и 

странство (вкупно)

 (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 096+АОП 

097+АОП 098+АОП 099+АОП 100+АОП 101+АОП 

107+ АОП 108+АОП 109 од БС)

639

205.253.361

35.

218д, 254д, 255д, 

259д, 269д, 288д, 

29д

Останати обврски кон нефинансиски трговски 

друштва6 во приватна и државна сопственост и 

јавни претпријатија, во земјата7

(< или = АОП 092+АОП 093+АОП 096+АОП 106+АОП 

107+ АОП 108+АОП 109 од БС)

637

1.200.562.459 693.647.800

36.

група 23, 259д, 

269д, 288д, 289, 

29д

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)

638

33

210д, 212, 214д, 

216д (во земјата), 

218д (закуп), 220д, 

222д, 224д, 225д, 

229д, 253д

34

214д, 220д, 222д, 

224д, 225д, 229д, 

253д

Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и 

аванси (краткорочни трговски кредити) примени 

од органи на законодавна, извршна и судска власт, 

ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална 

самоуправа и други правни лица финансирани од 

буџет 

(< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+ АОП 108+ од 

БС)

636

Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и 

аванси (краткорочни трговски кредити) примени 

од нефинансиски трговски друштва6 во приватна и 

државна сопственост и јавни претпријатија, во 

земјата7 (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+ АОП 

108+ од БС)

635

0 0

1 2 3 4

390.429.621 89.456.581

Е. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ со состојба на крај на 

период 

5 6

Тековна година Претходна година
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45. 747
Приходи од наемнина

(< или = АОП 202 од БУ)
647

11   Држави членки на Европската унија: Белгија, Германија, Италија, Луксембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика 

Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, 

Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија, Хрватска.

44. 745д

Приходи по основ на употреба 

на компјутерски софтвер развиен 

за сопствена употреба 

(< или = АОП 206 од БУ)

646 0 0

50. 762

Добивки од продажба на учество 

во капитал и хартии од вредност  

(< или = АОП 203 од БУ)

710.595.400 306.604.781

43. 731д и 742д

Приходи од продажба на производи, 

стоки и услуги во земјите членки на ЕУ 10

(< или = АОП 202 од БУ)

645 505.386.587 290.430.807

42. 731 и 742

41. 730, 740 и 741

Приходи од продажба на производи,

стоки и услуги на  домашен пазар 

(< или = АОП 202 од БУ)

643 20.501.111.395 16.141.621.973

Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А
Ознака

за

АОП

Износ

864.926.149 0652

049. 761
Добивки од продажба на биолошки

средства(< или = АОП 203 од БУ)
651

Добивки од продажба на нематеријални

и материјални средства 

(< или = АОП 203 од БУ)

0

649

6.482 1.092.02165048. 760

50.281.964 49.058.691

0 0

0 0

46. 747д
Приходи од наемнина на земјиште

(< или = АОП 202 од БУ)
648

II. Останати приходи  

47. 748

Приходи од продажба на добра

врз основа на финансиски наем (лизинг) 

(< или = АОП 202 од БУ)

Приходи од продажба на производи, 

стоки и услуги на странски пазар 

(< или = АОП 202 од БУ)

644

39. 73д и 74д

40. 73д и 74д
Приходи од продажба на  услуги

(< или = АОП 202 од БУ)
642

Приходи од продажба на  стоки

(< или = АОП 202 од БУ)
641

21.222.128.498 16.455.317.699

33.332.279 33.445.829

I.  Приходи од продажба

21.188.796.219 16.421.871.870

38.

Приходи од продажба на  стокии услуги (аоп 641 + 

аоп 642 )

(< или = АОП 202 од БУ)

640

Ж. ПРИХОДИ  

3 4 5 61 2

Тековна година Претходна година

Собрание на акционери 2022  

108



68. 400д
Прехранбени артикли

(< или = АОП 208 од БУ)
670

Трошоци за  суровини и материјали

(< или = АОП 208 од БУ)
668 44.160.434 109.991.721

67. 400д
Огрев, гориво и мазивa 

(< или = АОП 208 од БУ)
669 9.772.818 6.627.530

57. 767д
Приходи по основ на донации 

и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)
659

59. 769 661
Останати  приходи од работењето

(< или = АОП 203 од БУ)

58. 768

56. 767д
Приходи од субвенции

(< или = АОП 203 од БУ)
658 0 0

55. 767
Приходи од премии, субвенции, дотации

и донации (< или = АОП 203 од БУ)
657 0 0

54. 766

Приходи врз основа на ефекти 

од договорена заштита од ризик 

(< или = АОП 203 од БУ)

656 0 0

51. 763

53. 765

Наплатени отпишани побарувања 

и приходи од отпис на обврски 

(< или = АОП 203 од БУ)

655

52. 764
Приходи од  вишоци 

(< или = АОП 203 од БУ)
654 78.206.556 36.220.792

Тековна година Претходна година

1 2 3 4 5 6

Реден

број

Група на сметки, 

сметка

д = дел

П О З И Ц И Ј А

Ознака

за

АОП

Износ

3.051.805 2.919.981

I. Трошоци за суровини, материјали, 

енергија, резервни делови и ситен инвентар 

66. 400д

135.174.129

7.648.997 9.632.012

98.143.882

Расходи на продадени производи и услуги 667

З. РАСХОДИ 

65. 700

64. 773д и 776д

769д
Приходи од оперативен наем-лизинг

(< или = АОП 203 од БУ)
665

Приходи од дивиденди

63.

666

III.  Финансиски приходи  

12.758.545

0 0

0 0

10.666.456

664

60. 769д

Приходи од наплатени пенали, 

неподигнати капари, отстапнини, 

награди и слично 

(< или = АОП 203 од БУ)

62. 769д
Приходи од даноци и  придонеси

(< или = АОП 203 од БУ)

61. 769д
Приходи од поранешни години 

(< или = АОП 203 од БУ)

0 0

663

0 0

50.764.978

0 0

662

54.285.569

Приходи од укинување на долгорочни 

резервирања (< или = АОП 203 од БУ)
660

Добивки од продажба на материјали

(< или = АОП 203 од БУ)
653 0 0

8.380.097 1.660.305
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88. 416д
Трошоци за развој 

(< или = АОП 211 од БУ)
690 0 0

87. 416д
Трошоци за истражување 

(< или = АОП 211 од БУ)
689 0 0

78. 410д
Транспортни услуги во земјата 

(< или = АОП 211 од БУ)
680

80. 411д 682

II. Трошоци за услуги 

77. 407

Отпис на ситен инвентар, амбалажа

и автогуми (во производство) 

(< или = АОП 208 од БУ)

679 0 0

4.534.929 7.470.227

76. 404
Потрошени резервни делови и материјали

за одржување (< или = АОП 208 од БУ)
678 1.455.877 991.859

75. 402д и 403д

8.638.823

74. 402д и 403д
Потрошена електрична енергија

(< или = АОП 208 од БУ)
676 68.574.065 73.662.831

Износ

1 2 4

73. 400д Вода (< или = АОП 208 од БУ) 675 9.079.580

Реден

број
Група на сметки, 

сметка

д = дел

П О З И Ц И Ј А

Ознака

за

АОП

0

12  Износите за позициите од поглавјата III. Останати трошоци за вработените и IV. Останати трошоци од работењето се 

прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

0

455.157 455.476

28.793.936

0 0

Производствени и занаетчиски услуги 

(< или = АОП 211 од БУ)

414д

86. 414д 688

686

Наемнини за опрема 

(< или = АОП 211 од БУ)

Наемнина за земјиште 

(< или = АОП 211 од БУ)

685

85. 414д 29.098.458687

84.
Наемнини за деловни простории 

во земјата (< или = АОП 211 од БУ)

83. 412д

0

III. Останати трошоци за вработените 

82. 412д

Надворешни услуги за изработка 

на производи (лон производство) 

(< или = АОП 211 од БУ)

0684

81. 411д
ПТТ услуги во странство

(< или = АОП 211 од БУ)
683

79. 410д
Транспортни услуги во странство

(< или = АОП 211 од БУ)
681

ПТТ услуги во земјата 

(< или = АОП 211 од БУ)

0

300.344.357 267.603.454

0 0

25.458.13225.640.803

0

6.760.509 8.872.199

71. 400д

72. 400д
Материјал за чистење и одржување

(< или = АОП 208 од БУ)
674

17.331.800 19.131.638

70. 400д
Трошоци за  амбалажа

(< или = АОП 208 од БУ) 
672

Потрошени енергетски горива

(< или = АОП 208 од БУ)
677

0 0

3 5 6

Униформи-заштитна облека и обувки

(< или = АОП 208 од БУ)
673

69. 400д
Канцелариски материјали 

(< или = АОП 208 од БУ)
671 8.520.614 7.283.922

Тековна година Претходна година
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105.

* Износите во позициите од поглавјето III. Надоместоци на трошоците на вработените и 

IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

104. 441д

Надоместоци на ангажирана работна сила преку 

Агенциите за привремени вработувања

 (< или = АОП 217 од БУ)

706 0 0

103. 441д
Трошоци за организиран превоз

до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)
705 85.000 109.331

Ознака

за

АОП

Износ

102. 441д
Трошоци за организирана исхрана 

во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)
704 0 0

4.385.569

442

Трошоци за надомест и други примања на 

надворешни членови на управен и надзо

рен одбор, одбор на директори и управители

701 0 0

0

0

707 533.328 533.328

5.433.466

99.

101. 441д

0

Подароци на вработените 

(< или = АОП 217 од БУ)
703

441д
Надоместок за сместување и исхрана

на терен (< или = АОП 217 од БУ)

0

98.
Надомести на трошоците на вработените

и подароци (< или = АОП 217 од БУ)
700

100. 441д
Надомести за одвоен живот 

(< или = АОП 217 од БУ)
702

441

Дневници за службени патувања 

(< или = АОП 217 од БУ)
69997. 4.010.558440д 4.428.465

96. 440

0

Дневници за службени патувања, ноќевања

и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)
698

95. 449д 0

6.329.360

IV. Останати трошоци од работењето *

92. 422д Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ) 694

93. 422д
Регрес за годишен одмор 

(< или = АОП 217 од БУ)

5.825.867

Помошти (< или = АОП 217 од БУ) 696 5.735.593

Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ) 697

2.908.22694. 422д

Надоместоци за отпремнина 

при заминување во пензија 

(< или = АОП 217 од БУ)

69290. 422д

91. 422д 0 0

Еднократен надоместок во вид на испратнина 

заради трајно работно ангажирање под услови 

утврдени со закон 

(< или = АОП 217 од БУ)

693

0

63.301.266 28.996.384

0

695

89. 420д, 421д
Вкалкулирани надомести 

за време на боледување 
691

1 2 3 4

Тековна година

3.040.836

6

15.503.657 10.915.612

2.609.954

5

Реден

број
Претходна година

Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А
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Во
На ден

Дата на приемот во ЦРМ

Контролата ја извршиле:

15.03 2022
Бојан Лекиќ Саша Лекиќ

VI. Вредносно усогласување 
на финансиски средства и вложувања

Просечен број на вработени врз основа 
на состојбата на крајот на месецот 722 1.894 1.854

Ѕ. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

Реден
број

Група на сметки, 
сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака
за

АОП

Износ

0

510.086

201.031.500

160 162

285 287

Скопје Лице одговорно за составување на 
образецот:

Овластен застапник на 
друштвото:

Број на подружници во кои се врши дејност, без 
седиштето на субјектот 724122.

120.

121.
Просечен број на вработени во седиштето на 
субјектот врз основа на состојбата на крајот на 
месецот 

723

118. 476

Вредносно усогласување на долгорочни 
финансиски пласмани и други хартии 
од вредност расположиви за продажба 
( = АОП 242 од БУ)

119. Исплатени дивиденди

VII. Дивиденди и други надоместоци 
на вложувачите и реинвестирана добивка

721

0 0

201.510.100

720

116. 468 Казни, пенали надоместоци за штети 
и друго (< или = АОП 222 од БУ)

V. Останати расходи

117. 468д Надоместоци за штети
(< или = АОП 222 од БУ)

175.162

3.982719

718

1.001.406

14.607.164 11.389.584

828.770

Останати трошоци на работењето 
(< или = АОП 212 од БУ) 717

114. 441д Надомести на име авторски хонорари 
(< или = АОП 217 од БУ) 716

115. 449

6.329.729 6.323.581

1.255.205 1.858.036

Надомести за повремени 
и привремени работи 
(< или = АОП 217 од БУ)

715 1.416.000 687.351

3.964.292 3.674.055

113. 441д

Членарини на здруженијата 
во земјата и странство
(< или = АОП 212 од БУ)

714112. 447д

109. 446 Надомест за банкарски услуги
(< или = АОП 212 од БУ) 711

110. 447д Даноци кои не зависат од резултатот
(< или = АОП 212 од БУ) 712

52.856.314 36.831.812

44.476.281 45.505.218

111. 447д Придонеси кои не зависат од резултатот
(< или = АОП 212 од БУ) 713

108. 445д

Трошоци за спонзорства 
(< или = АОП 212 од БУ) 708

Премии за осигурување на имот
(< или = АОП 212 од БУ) 710

6.170.115 5.852.065

Тековна година Претходна година
5 6

19.235.371 13.094.105

107. 444 Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ) 709

3 41 2

106. 443

20
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0 4 0 5 7 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на субјектот

Адреса, седиште и телефон

Адреса на е-пошта

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

до

47.23 Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници 56.61920.

21.

Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер 257.363.882

35.23 Трговија на гас преку дистрибутивни системи 765.799.422

Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија 34.816.24445.11

45.31

44.057.202

Период Контролор

normativa@makpetrol.com.mk

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

Вид работа

Макпетрол А.Д. Скопје

Резервни кодекси

3.

5.

10.

2.868.362

4. 43.21 Електроинсталатерски работи 213.135

8.

6. 45.20

Скопје 3146-117ул. Св. Кирил и Методиј број 4

Идентификационен број (ЕМБС)

2021

НКД

(Национална класификација на дејности) Остварени приходи                             

(во денари) 3Ред.

број

година

1.
1.176.298

01.01. 31.12.

Класа 1 Назив 2

33.19 Поправка на останата опрема

во периодот од

7.

Трговија со мотоцикли, и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка 

на мотоцикли
9. 45.40

14. 46.61

45.32

13. 46.51

46.45

Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила 91.650.704

Одржување и поправка на моторни возила 5.628.692

Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила 16.301.650

46.75 Трговија на големо со хемиски производи 1.576.741

Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема 467.214

Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи 1.884.167.382

Трговија на големо со други машини и опрема 2.576.33615. 46.69

19. 47.22 Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници 9.883.106

10.427.120

16. 46.71

17.

47.24 Трговија на мало со леб, пецива, колачи и слатки во специјализирани продавници 33.834.820

2.554.054

46.41 Трговија на големо со текстил

11. Трговија на големо со парфимериски и козметички препарати

18. 47.21

2.
35.11 Производство на електрична енергија-обновлива 127.881

Трговија на мало со овошје и зеленчук во специјализирани продавници

794.032

12. 46.49 Трговија на големо со друга стока за домаќинство
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4 7 3 0

4 7 3 0

Лице одговорно за составување на образецот: 
Име и презиме

Во
На ден

Бојан Лекиќ

Саша Лекиќ

39. 64.99 Други финансиско-услужни дејности освен осигурување и пензиски фондови, 
неспомнати на друго место 864.926.149

224.739.525

НКД
(Национална класификација на дејности) Остварени приходи                             

(во денари) 3Ред.
број Класа 1 Назив 2

22.

24. 47.29

28. 47.54

Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници

47.2623.

Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници

Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани 
продавници

Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници

32.690.296

25. 47.30

27. 47.52

297.934.258

30. 47.62 Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани 
продавници 7.561.058

29. 46.714.007

32. 47.72 Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници 284.652

31. 47.71 Трговија на мало со облека во специјализирани продавници

935.217

52.29

34.

35. 11.928.906

55.1036. Хотели и слични објекти за сместување

38.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

13.973.047

37.

62.09 Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите 1.411.931

60.20 71.699.776Дејност на телевизиската програма

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

43. 95.11 Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема 2.323.341

41. 68.20 Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен 
под закуп (лизинг) 48.656.762

Потпис

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Трговија на мало со моторни горива и мазива со специјализирани продавници

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници ДЕЈНОСТ- 

ВКУПНО ПРИХОДИ
(збир од АОП 201 + 223 + 244 од Билансот на успех) 22.669.531.383

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

112.047

42. 71.20 Техничко испитување и анализа 2.282.953

Потпис

31.03 2022
Скопје М.П. *         Одобрил:

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

1.044.115.381

Трговија на мало со пијалоци  во специјализирани продавници

Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници 16.615.900.078

596.668

498.673

40. 68.10 Купување и продажба на сопствен недвижен имот

Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани 
продавници 43.388.323

170.517.439

33.

Останати придружни дејности во превозот

47.75

47.78 Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници

26. 47.51

47.59 Трговија на мало со мебел,опрема за осветлување и др.предмети за домаќинство 
во специјализирани продавници

Трговија на мало со производи од тутун  во специјализирани продавници

47.25

22
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1
ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА



 

Консолидираната годишна  сметка ги  вклучува  финансиските информации на 

Матичното Друштво и подружниците (во продолжение “Групата”) кои се целосно под 

нејзина контрола. Контролата се остварува преку можноста на Матичното Друштво да 

управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги 

користи придобивките од нивните активности. 

Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на 

Матичното Друштво во нивниот капитал: 

 

 

за 2021 година

1.

ПЕТРОЛМАК А.Д.

МАКПЕТРОЛ ДОО 

ОИЛКО КДА

Седиште Скопје

Назив на друштвото Макпетрол А.Д. Скопје

Адреса ул. Св. Кирил и Методиј број 4

Акционерско друштво

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Телефон 3146-117

Форма на трговско друштво

Назив на друштвото
Макпетрол А.Д. Скопје

Единствен даночен број 4030954258093

Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар
30120110044629

Седиште
ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје

Промени во регистарската влошка во Трговскиот 

регистар до периодот на известување

Високо

63 1406 543

Број на вработени према степен на образование

Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници

МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ

Трговија на големо со моторни горива и мазива

Сопственичка структура

Други релевантни информации за друштвото

Основно Средно

Правни лица -39,94%

Физички лица - 60,06%

Позначајни дејности кои ги извршува

Идентификација на поврзани субјекти 

(назив и процентуално учество)

ТЕЛМА ДООЕЛ
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Земја на 

основање 

% од учество 

31 декември  

2021 

31 декември 

2020 

Макпетрол – Телма Македонија 100   

Пром-гас Македонија   

Макпетрол доо  Србија   

Петролмак Грција Грција   

 

3 . СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 

 

 

Општи  правила за водење сметководство 

 

Друштвото има обврска  уредно да води сметководство, трговски книги и годишни 

сметки на начин определен со закони , прописи за сметководство и даночни прописи. 

 

Друштвото,  во  согласност  со  принципите  на  правилно  водено  сметкододсво,  води 

трговски книги на начин што ги прави видливи сите преземени трговски правни 

работи, состојбата на средствата, обврските , главнината , приходите и расходите. 

 

Трговските книги се водат по системот на двојно книговодство ( дневник, главна книга 

и аналитички евиденции). 

Трговските книги по системот на двојно книговодство се водат со примена на 

единствени сметки пропишани со сметковен план. 

 

Трговските книги се водат на македонски јазик , со арапски цифри и со вредности 

изразени во денари. Ако се користат кратенки, кодови, знаци  или симболи, мора јасно 

да се објасни нивното значење. 

 

2.

Информација дали годишната сметка 

е поединечна или консолидирана
Консолидирана

ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени 

стандарди/, објавени во Правилникот за водење сметководство

Валута на презентација
МКД

Изјава за усогласеност 

(врз основа на кои стандарди 

е подготвена годишната сметка)
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Сите   податоци   регистрирани   во   трговските   книги   мора   да   бидат   целосни   и 

комплетирани, навремено  ажурирани  и  да  бидат  презентирани  хронолошки,  

односно точно да го одразуваат временскиот редослед на нивното настанување. 

 

Сметководствено  финансиската  евиденција  во  Друштвото  ја  води  Дирекцијата  за 

финансии и тоа трговските книги ги води врз основи на оформени и веродостојни 

сметководствени документи за кои одговара доносителот на документите. 

  

Друштвото известува согласно со Меѓународните стандарди за финансискo 

известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, 

објавени во Правилникот за водење сметководство ( Службен весник на РМ , бр. 159/09, 

164/10 и 107/11 ), кои ги содржат: 

 

- Меѓународните сметководствени стандарди - МСС , 

- Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ, 

- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување -  ПКТ и 

- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување 

-КТМФИ 

 

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при 

подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно 

применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено. 

 

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на 

одредени  критични  сметководствени  проценки.  Таа  исто  така  бара  раководството  

на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на 

сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка 

или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за 

финансиските извештаи. 

 

3.1 Консолидација 

Подружници 

Финансиските податоци на подружниците се вклучени во консолидираната годишна 

сметка од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. 

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, 

при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените 

средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, 

вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот 

на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил. 

Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите 

помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираните загуби се елиминирани 

исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен. 
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Придружени друштва 

Придружени друштва се субјекти врз кои Матичното друштво има значително 

влијание, но не ги контролира истите. Постоењето на значително влијание се утврдува 

преку следното: застапеност во Одборот на директори, учество во процесот на 

креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна 

размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации 

и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. 

Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според методот на главнина. 

Нереализираните добивки или загуби од трансакциите помеѓу Групата и придружените 

друштва се елиминирани согласно обемот на учеството на Групата во овие ентитети. 

При елиминирање на нереализираните загуби, средствата се тестираат за загуби 

поради оштетување. 

 

3.2    Известување по сегменти 

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности  за 

обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние 

кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги 

во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние 

кај другите географски сегменти. 

 

3.3     Странски валути 

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари 

со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и 

обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари 

("Денари") по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на 

последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат 

од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи 

или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. 

 

3.4    Недвижности, постројки и опрема 

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по 

претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и 

резервирањето поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои 

директно се однесуваат на набавката на средствата. 

 

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на 

одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во 

периодите пред 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање 

утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика. 
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Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од 

трошокот за материјал,  директна работна сила и соодветни општи производни 

трошоци. 

 

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на 

недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е 

потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. 

Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок. 

 

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или 

се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од 

прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога 

набавната вредност на ставката може разумно да се измери. 

 

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во 

извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат. 

 

Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. Амортизацијата 

на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува 

правопропорционално, по стапки дадени во номенклатурата на средства за 

амортизација објавени во Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата во Сл. 

весник 64/2002 со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна 

вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што 

следи: 

 

Градежни објекти- 40 години 

Погонска опрема-10 години 

Останата опрема и моторни возила- 4-5 години 

 

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, 

и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога 

евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив 

износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. 

 

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на 

приливите со евидентираниот износ. Разликите се вклучени во извештајот за 

сеопфатната добивка во периодот кога настануваат. 

 

3.5    Нематеријални средства 

 

Компјутерски софтвер 

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски 

програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. 

Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, 
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контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски 

користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како 

нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се 

признаваат како средства се амортизирани користејќи правопропорционална метода 

во текот на период од пет години. 

 

Останати нематеријални средства 

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани 

користејќи правопропорционална метода во текот на период од пет години. 

 

3.6    Оштетување на нефинансиските средства 

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се 

проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени 

укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш 

кога евидентираниот  износ  на  средствата  го  надминува  нивниот  надоместлив  

износ,  се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува 

повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. 

Нето продажната цена  е  износ  кој  се  добива  од  продажба  на  средство  во  

трансакција  помеѓу  добро известени субјекти, додека употребената вредност е 

сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да 

произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на 

крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни 

средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина. 

 

3.7    Финансиски средства 

Друштвото  ги  класифицира  своите  финансиски  средства  во  следните  категории: 

финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и 

побарувања  и  финансиски  средства  расположливи  за  продажба.  Раководството  ги 

класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање. 

 

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби 

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски 

средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како 

средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток 

рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. 

Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија. 

 

Кредити и побарувања 

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или 

одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните 

средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на 

известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се 

состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и 

парични средства и еквиваленти. 
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Финансиски средства расположливи за продажба 

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се било 

креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите 

категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема 

намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување. 

 

Почетно признавање на финансиските средства 

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на 

трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде 

средството. 

 

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку 

добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за 

трошоците на трансакциите. 

 

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат 

според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се 

признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. 

 

Непризнавање на финансиските средства 

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за 

примање на  паричните  текови  од  финансиските  средства  или  по  нивното  

пренесување,  а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од 

сопственоста. 

 

Последователно мерење на финансиски средства 

Финансиските  средства  расположливи  за  продажба   и   финансиските   средства   по 

објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по 

нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по 

амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. 

 

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по 

објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за 

сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби. Промените на објективната 

вредност на монетарните и  не-монетарните  вложувања  класифицирани  како  

расположливи  за  продажба  се признаени во капиталот. 

 

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или 

се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во 

капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивка или загуба 

од вложувања. 
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Каматите  на  вложувањата  во  хартии  од  вредност  расположливи  за  продажба  се 

пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во 

Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на 

вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени 

во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи и кога 

Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди. 

  

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на 

котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани 

хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на 

техники на проценка. 

 

Признавање на оштетувањето на финансиските средства 

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали 

постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на 

финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или 

пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под 

неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. 

 

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, 

кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната 

објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена 

во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во 

Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во 

Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не 

се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатната добивка. 

 

3.8    Залихи 

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата 

вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во 

секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и 

дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи 

ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, 

достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и 

производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на 

нормалниот оперативен капацитет. 

 

3.9    Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања 

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна 

вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна 

вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето 

поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои 

објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и 

позајмици според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски 
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потешкотии на должникот, веројатноста  за  стечај  или  финансиско  реорганизирање  

како  и  пролонгирање  или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека 

побарувањата од купувачи се оштетени. 

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на 

средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани 

со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансискто средство. 

Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. 

 

Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за 

резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход 

поради оштетување во тековниот извештај за сеопфатната добивка. Во случај на 

ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. 

Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна 

добивка во извештајот за сеопфатната добивка. 

  

3.10    Парични средства и еквиваленти 

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по 

видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во 

периоди не подолги од 3 месеци. 

 

3.11  Капитал, резерви и акумулирани добивки 

(а) Акционерски капитал 

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. 

 

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции 

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна 

активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на 

приливите. 

 

(в) Сопствени акции 

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат 

од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. 

Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат 

во акционерскиот капитал. 

 

(г) Резерви 

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени 

акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од 

ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за 

продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на 

акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на 

раководството и акционерите на Друштвото. 
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(д) Акумулирани добивки 

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и 

претходните периоди. 

 

3.12  Обврски спрема добавувачи 

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и 

последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со 

употреба на методот на ефективна каматна стапка. 

 

3.13  Позајмици 

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, 

намалена за трансакциони трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат 

според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се класифицирани како 

тековни обврски освен доколку Друштвото има неусловено право за подмирување на 

обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување. 

 

3.14  Тековен и одложен данок од добивка 

Согласно промените во законската регулатива за данок од добивка кои се применуваат 

од 1 јануари 2015 година со утврдување на добивката за деловната 2014 година, 

данокот од добивка по стапка од 10%, се плаќа на добивката која се утврдува како 

разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи во износи утврдени согласно со 

прописите за сметководство и сметководствените стандарди, корегирана за 

непризнаени расходи за даночни цели и за даночниот кредит. Нераспределената 

добивка не се оданочува. 

  

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на 

обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата 

и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското 

известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните 

важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се терети или одобрува во 

Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно 

го теретат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира 

исто така во капиталот. 

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за 

искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива 

добивка. 

 

3.15  Надомести за вработените 

Придонеси за пензиско осигурување 

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално 

осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите 

вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот 

пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни 

обврски во врска со овие пензиски планови. 
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Обврски при пензионирање на вработените 

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените 

посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна 

просечна плата. Друштвото врши   резервирање за пресметани посебени  минималени   

износи за пензионирање на вработените. 

 

 

3.16  Данок на додадена вредност 

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на 

додадена вредност, освен: 

- Кога  данокот  на  додадена  вредност  од  набавка  на  средства  или  услуги  не  е 

надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се 

признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од 

трошокот каде што е соодветно; и 

- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена 

вредност. 

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од или се плаќа на 

даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот 

на состојба. 

 

3.17  Резервирања 

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан 

од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои 

вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде 

направена веродостојна проценка  на  износот  на  обврската.  Резервирањата  се  

проверуваат  на  секој  датум  на известување и се корегираат со цел да се рефлектира 

најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е 

материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците 

кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. 

 

3.18  Признавање на приходите и расходите 

Приходите  се  мерат  според  објективната  вредност  на  примениот  надомест,  

односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно 

обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените 

продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно 

да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе 

има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може 

прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на 

Друштвото. 
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Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, 

кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е 

разумно обезбедена. 

 

Продажба на мало 

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. 

Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. 

Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги 

и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се 

евидентирани како трошоци за дистрибуција. 

 

Приходи од обезбедување на услуги 

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување 

кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува 

врз основа на проверка на извршената работа. 

 

 

Приходи од камата 

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира 

ефективниот принос на средствата. 

 

Приходи од дивиденди 

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на 

исплата. 

 

Расходи од деловното работење 

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на 

услугите односно во периодот на нивното настанување. 

 

3.19  Распределба на дивиденди 

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како 

обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите 

на Друштвото. 

 

3.20  Превземени и неизвесни обврски 

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат 

доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. 

Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се 

објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на 

неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните 

настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се 

направи разумна проценка на износот на загубата. 

  

 

Приходи од продажба

Продажба на големо 

Консолидирана годишна сметка 2021 

127



Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има 

значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот 

субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на 

трансакциите во редовниот тек на работењето. 

 

3.22  Настани по периодот на известување 

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации 

во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да 

се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по 

завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во 

белешките во случај кога се материјално значајни. 

 

4. Користени проценки 

Значајни сметководствени проценки 

При  примената  на  сметководствените  политики  на  Друштвото,  од  Раководството  

на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните 

износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на 

евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати 

искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките 

резултати може да одстапуваат од таквите проценки. 

 

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните 

сметководствени  проценки  се  признаваат  во  периодот  во  кој  истите  се  

ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за 

идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди. 

 

Несигурност во проценките 

Оштетување кај нефинансиски средства 

 

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на 

средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. 

При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните 

цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува 

соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински 

текови. 

 

Оштетување кај финансиски средства 

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати 

побарувања 

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и 

останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од 

неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста 

на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и 

останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката 

3.21  Трансакции со поврзани субјекти 
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за побарувања и  минатото  искуство  на  отписи,  кредитоспособноста  на  клиентите  

и  промените  во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење 

претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на 

парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните 

отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, 

и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати. 

  

Употребен век на средствата што се амортизираат 

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се 

амортизираат на 31 декември. Раководството проценува дека утврдениот употребен 

век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. 

Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, 

посебно во делот на ИТ опремата и софтверите. 

 

Залихи 

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и 

нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги 

зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот 

кога се правени проценките. 

 

Објективна вредност на финансиски средства 

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува 

објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките 

за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и 

користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со 

податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на 

инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги 

проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на 

финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени 

кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на 

датумот на известување. 

5. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки 

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна 

основа. Смеководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или 

донесување на МСФИ. 

 

По исклучок , промена на сметководсвените политики може да се направи 

доброволно, ако се процени  дека  новата  сметковдствена  политика  води  кон  

подобра  презентација  на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За 

промените во сметководствените политики одлучува Друштвото. 

 

При ретроспективна промена во сметководствената политика, ентитетот ја применува 

новата сметководствена   политика   на   компаративните   информации   за   

претходните   периоди до најраниот датум кога е тоа изводливо, исто како новата 
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сметководствена политика да била применета отсекогаш. Кога е непрактично да се 

одредат ефектите на поединечните периоди на  промена  во  смеководствената  

политика  на  компаративните  информации  за  еден  или повеќе презентирани 

периоди, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на 

сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот 

период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот 

период и ги прави соодветните корекции на почетно салдо на секоја засегната 

компонента на главнината за тој период. 

 

Согласно МСФИ, колку што е тоа изводливо, Друштвото ретроспективно ја исправа 

материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен 

за објавување , откако истата била откриена , така што 

 

а) повторно  ги  прикажува  компаративните  износи  за  претходниот  презентиран  

период(и) кога грешката се појавила, или 

  

б) доколку грешката се појавила пред да биде презентиран најраниот претходен 

период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината 

за најраниот претходно презентиран период. 

 

Кога е непрактично да се одредат ефектите на грешката за специфичен период врз 

компаративните  информации  за  еден  или  повеќе  претходно  презентирани  

периоди, ентитетот  повторно ги прикажува почетните салда на средствата , обврските 

и главнината за најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно 

прикажување   ( што може да биде и тековниот период) . 

 

6. Управување со ризик 

 

6.1 Фактори на финансиски ризици 

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски 

карактер,  вклучувајќи  ризик  од  кредитирање  и  ризиците  поврзани  со  ефектите  

од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на 

Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон 

минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното 

работење на Друштвото. 

 

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на 

претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното 

управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни 

разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на 

вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства. 
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Друштвото нема значителна концентрација на ризик од кредитирање. Друштвото има 

политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на 

клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат 

износот на кредитната изложеност на неговите клиенти. 

 

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик 

поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни 

индустрии и географски региони. 

 

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на 

евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот 

на финансиската состојба. 

 

6.3 Ризик од ликвидност 

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно 

готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства 

преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на 

износите на побарувања  од  купувачи  во  рамките  на  договорените  услови.  Како  

резултат  на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува 

да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии. 

  

6.4 Пазарни ризици 

Ризик од курсни разлики 

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари и е изложено на ризик 

од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос 

на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од 

курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна 

нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. 

 

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки 

деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција 

на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Позитивниот 

односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или 

останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми 

својата вредност во однос на странските валути за +/- 10%. 

 

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност 

Друштвото е изложено на ефектите на флуктуациите на пазарните каматни стапки врз 

неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во 

најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето 

каматни стапки  и  одредува  лимити  за  намалување на  потенцијалот  од  каматна  

неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални 

финансиски институции на денот на известување. Флуктуациите во пазарните каматни 

стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз 

6.2 Ризик од кредитирање 
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успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема 

значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни 

хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата. 

 

6.5 Ризик при управување со капитал 

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото 

да продолжи  со  понатамошна  континуирана  работа  со  цел  да  обезбеди  приход  

за акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална 

структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот. 

 

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да 

изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати 

капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали 

долгот. 

 

Показател на задолженост 

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги 

вклучуваат позајмиците , пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од 

уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка. 

 

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна 

основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето 

обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за 

износот на паричните средства и паричните еквиваленти. 
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7.
Патенти и 

лиценци
Гудвил Софтвер

Останати 

средства

Средства во 

подготовка
ВКУПНО

28.234.963 0 22.586.612 60.913.659 0 111.735.234

67.113 291.489 5.022.793 5.256.296 10.637.691

567.313 5.256.296 5.823.609

28.302.076 0 22.310.788 65.936.452 0 116.549.316

28.224.463 0 21.751.147 55.954.701 0 105.930.311

27.276 548.135 2.188.525 2.763.936

0 283.487 0 283.487

28.251.739 0 22.015.795 58.143.226 0 108.410.760

50.337 0 294.993 7.793.226 0 8.138.556

10.500 0 835.465 4.958.958 0 5.804.923

28.234.963 0 22.406.647 58.376.480 0 109.018.090

179.965 2.537.179 1.984.292 4.701.436

0 0 0 1.984.292 1.984.292

28.234.963 0 22.586.612 60.913.659 0 111.735.234

28.203.463 0 19.840.354 53.369.021 0 101.412.838

21.000 1.910.793 2.585.680 4.517.473

0 0 0 0

28.224.463 0 21.751.147 55.954.701 0 105.930.311

10.500 0 835.465 4.958.958 0 5.804.923

31.500 0 2.566.293 5.007.459 0 7.605.252

Салдо на 1 Јануари 2021

(тековна година)

Исправка на вредноста

Намалување

Салдо на 31 Декември 2021

(тековна година)

Амортизација

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С

Набавна вредност

Салдо на 1 Јануари 2021

(тековна година)

Зголемување

Набавна вредност

Салдо на 1 Јануари 2020

(претходна година)

Зголемување

Намалување

Намалување

Салдо на 31 Декември 2021

(тековна година)

Нето сметководствена вредност на

31 Декември 2021 (тековна година)

Нето сметководствена вредност на

1 Јануари 2021 (тековна година)

Намалување

Салдо на 31 Декември 2020

(претходна година)

Нето сметководствена вредност 

на 31 Декември 2020

Нето сметководствена вредност на

1 Јануари 2020 (претходна година)

Салдо на 31 Декември 2020

(претходна година)

Исправка на вредноста

Салдо на 1 Јануари 2020

(претходна година)

Амортизација
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8.

Земјиште Градежни објекти Опрема
Инвестиции

во тек
ВКУПНО

921.278.826 4.629.888.914 2.984.024.231 181.734.387 8.716.926.358

1.632.144 159.061.506 118.118.859 385.522.626 664.335.135

41.717.989 50.265.007 336.806.810 428.789.806

922.910.970 4.747.232.431 3.051.878.083 230.450.203 8.952.471.687

0 2.395.665.108 2.239.477.436 0 4.635.142.544

108.435.549 164.691.935 273.127.484

40.312.515 48.650.694 88.963.209

0 2.463.788.142 2.355.518.677 0 4.819.306.819

922.910.970 2.283.444.289 696.359.406 230.450.203 4.133.164.868

921.278.826 2.234.223.806 744.546.795 181.734.387 4.081.783.814

920.413.458 4.480.935.670 2.838.148.057 243.691.236 8.483.188.421

1.770.610 152.930.398 199.366.456 400.242.461 754.309.925

905.242 3.977.154 53.490.282 462.199.310 520.571.988

921.278.826 4.629.888.914 2.984.024.231 181.734.387 8.716.926.358

0 2.294.595.076 2.141.606.651 0 4.436.201.727

105.047.186 147.582.824 252.630.010

3.977.154 49.712.039 53.689.193

0 2.395.665.108 2.239.477.436 0 4.635.142.544

921.278.826 2.234.223.806 744.546.795 181.734.387 4.081.783.814

920.413.458 2.186.340.594 696.541.406 243.691.236 4.046.986.694

Исправка на вредноста

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Салдо на 31 Декември 2021

(тековна година)

О П И С

Набавна вредност

Салдо на 1 Јануари 2020

(претходна година)

Набавна вредност

Салдо на 1 Јануари 2021 

(тековна година)

Зголемување

Намалување

Салдо на 1 Јануари 2021

(тековна година)

Амортизација

Намалување

Салдо на 31 Декември 2021

(тековна година)

Салдо на 1 Јануари 2020

(претходна година)

Амортизација

Намалување

Салдо на 31 Декември 2020

(претходна година)

Нето сметководствена вредност на

31 Декември 2020 (претходна година)

Нето сметководствена вредност на

31 Декември 2021 (тековна година)

Нето сметководствена вредност на

1 Јануари 2021 (тековна година)

Зголемување

Намалување

Салдо на 31 Декември 2020

(претходна година)

Исправка на вредноста

Нето сметководствена вредност на

1 Јануари 2020 (претходна година)
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9.
Недовршени 

земјоделски 

производи

Основно стадо Обртно стадо
Повеќегодиш-

ни насади

Средства во 

подготовка
ВКУПНО

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ожнеани земјоделски производи 

пренесени во залихи

2021

Состојба на 1 Јануари 2021

(тековна година)

Намалување како резултат на продажби

Зголемување како резултат на набавки

БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

Намалување како резултат на продажби

Ожнеани земјоделски производи 

пренесени во залихи

Промена на вредноста 

на биолошките средства

Трошоци на амортизација 

на биолошките средства

Состојба на 31 Декември 2021

(тековна година)

Нетековни средства

Тековни средства

Вкупно биолошки средства

2020
Состојба на 1 Јануари 2020

(претходна година)

Зголемување како резултат на набавки

Промена на вредноста

на биолошките средства

Трошоци на амортизација 

на биолошките средства

Состојба на 31 Декември 2020

(претходна година)

Нетековни средства

Тековни средства

Вкупно биолошки средства
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10.

Тековна година Претходна година

11.

Тековна година Претходна година

413.426.030 381.293.015

45.819.973 10.662.756

653.443.286 671.032.457

712.571.338 729.296.898

400.117.951 333.691.330

12.

Тековна година Претходна година

255.411.867 211.432.807

850.373 1.018.889

1.052.202 2.820.415

46.768 86.095

257.361.210 215.358.206

Број на конвертибилни обврзници:

ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С

Вложување во конвертибилни обврзници

Вкупно:

О П И С

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парични средства на денарски сметки

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С

Побарувања од купувачи во земјата

Побарувања од купувачи во странство

Застарени, сомнителни и спорни побарувања

Ведносно усогласување на побарувања

Вкупно:

Парични средства во денарска благајна

Девизна сметка

Девизна благајна

Вкупно:
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13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Во сопственост на

зголем. намал.

Физички лица 2.101.521.000 60,32% 9.125.495 2.092.395.505 60,06%

Правни лица 1.033.943.000 29,68% 9.125.495 1.043.068.495 29,94%

Откупени сопствени акции 348.378.000 10,00% 348.378.000 10,00%

ФПИО 0 0

3.483.842.000 100% 9.125.495 9.125.495 3.483.842.000 100%

зголем. намал.

Физички лица 2.170.837.000 62,31% 69.316.000 2.101.521.000 60,32%

Правни лица 994.201.000 28,54% 39.742.000 1.033.943.000 29,68%

Откупени сопствени акции 318.804.000 9,15% 29.574.000 348.378.000 10,00%

ФПИО 0

0 3.483.842.000 100% 69.316.000 69.316.000 3.483.842.000 100%

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

2021 (тековна година)

Родови на акции
01.01.2021 %

Состојба
31.12.2021 %

%2020 (претходна година) 01.01.2020 31.12.2020
Состојба

%

Обични акции

Приоритетни акции

Вкупно:

Обични акции

Обврски спрема поврзани друштва 

по основ на заеми и кредити

Вкупно:

Обврски кон добавувачи

Приоритетни акции

Обврски спрема поврзани друштва

Обврски со рок на достасување над 5 години:

Вид на обврска: Вид на обезбедување:

Претходна година

Обврски по основ на кредити

Тековна година

Обврски по основ на заеми

Останати долгорочни обврски

Вкупно: 0 0
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15.

16.

Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва

17.

Добавувачи во странство 124.410.966 73.680.557

Добавувачи во земјата 24.757.163 299.299.664

Претходна година

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С Тековна година

0

Добавувачи за нефактурирани стоки 37.620 1.516.394

Вкупно: 149.205.749 374.496.615

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ
О П И С Тековна година Претходна година

О П И С Тековна година Претходна година

Краткорочни кредити во земјата 95.913.669 1.982.877.643

Краткорочни кредити во странство

16.296.518.761

Вкупно: 95.913.669 1.982.877.643

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба во земјата 20.670.941.873

Приходи од продажба во странство 720.572.409 323.065.335

21.391.514.282 16.619.584.096Вкупно:
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18.

19.

20.

Во,

На ден 31.03. 2022

Лице одговорно за составување на извештајот: М.П.

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Приходи од наемнини 105.310.333 100.685.127

О П И С Тековна година Претходна година

Приходи од наплатени отпишани побарувања 8.380.097 1.660.305

Транспортни услуги 252.741.892 219.340.232

Приходи од државни поддршки 12.348.867 13.013.178

Вкупно: 126.039.297 115.358.610

ОСТАНАТИ РАСХОДИ

О П И С Тековна година Претходна година

Трошоци за саеми 10.000 0
Наемнина 29.249.289 29.553.936
Дневници за службени патувања и патни трошоци 6.911.432 6.421.806
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за 
членовите на останатите органи

3.680.025 5.444.176

Трошоци за промоција, пропаганда и реклама 32.956.827 38.957.839
Премии за осигурување 51.807.114 52.587.249
Банкарски услуги и трошоци за платен промет 53.059.755 37.024.537
Трошоци за ревизија 1.878.977 1.907.785
Трошоци за останати интелектуални услуги 12.512.964 7.114.151
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања 8.676.508 10.391.540

О П И С Тековна година Претходна година

Вкупно останати оперативни расходи

Загуби од отуѓување на нетековни средства 0
Останати расходи 434.315.208 314.802.047

21.519.744
Приходи од продажба на готови производи 549.079 658.370

887.799.991 723.545.298

ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

Побарувања по основ на купопродажни односи 13.183.124 20.657.553

Скопје

Бојан Лекиќ Саша Лекиќ

Приходи од продажба на стоки 606.365.751 490.458.587

Обврски по основ на купопродажни односи 24.340.615
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Консолидирани 
финансиски извештаи 
и Извештај на 
независниот ревизор 

Макпетрол а.д., Скопје и подружници 

31 декември 2021 година 



Макпетрол а.д., Скопје и подружници 

Содржина  
                                                                                                                              Страна 

 

 

Извештај на независниот ревизор 1 

Консолидиран Извештај за финансиската состојба 3 

Консолидиран Извештај за сеопфатната добивка 4 

Консолидиран Извештај за промените во капиталот 5 

Консолидиран Извештај за паричните текови 6 

Белешки кон Консолидираните финансиски извештаи 7 

Прилози 
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Грант Торнтон ДОО 
Св. Кирил и Методиј 52б-1/20  
1000 Скопје 
Северна Македонија 

Т +389 (0)2 3214 700 
Ф +389 (0)2 3214 710                      
Е Contact@mk.gt.com                          
Даночен број: 4030003475973 

 

 
 

 

 
 

   

Грант Торнтон ДОО е фирма членка на Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL и фирмите членки не се во партнерство на светско ниво. GTIL и секоја 
фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членки. GTIL не обезбедува услуги на 
клиeнтите. GTIL и нејзините фирми членки не се агенти на, и не се обврзани едни кон други и не се одговорни за делата или пропустите на други фирми 
членки. 

 
grantthornton.mk 

 

Извештај на независниот реизор 

 

 

До Раководството и Акционерите на  

Матичното Друштво - Макпетрол а.д., Скопје 

 

Извештај за консолидираните финансиски извештаи 

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје – Матичното 
Друштво и подружниците (во понатамошниот текст “Групата”), составени од консолидираниот Извештај за 
финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година, и консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, 
консолидираниот Извештај за промените во капиталот, и консолидираниот Извештај за паричните текови за годината 
што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на 
страните 3 до 36. 

Одговорност на Раководството за консолидираните  финансиски извештаи 

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи 
во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за 
воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи 
изготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како 
резултат на измама или грешка.  

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената 
ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна 
Македонија1. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и 
извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски 
извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со 
цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните 
процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно 
прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка. 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и 
објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел креирање на такви ревизорски 
процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Групата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите 
сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, 
како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето 
ревизорско мислење.  

Мислење 

Според нашето мислење, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно во сите материјални 
аспекти финансиската состојба на Групата Макпетрол а.д., Скопје на ден 31 декември 2021 година, како и резултатот 
од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди 
прифатени во Република Северна Македонија.  

 
1 Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување 
(„ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 
79 од 2010 година 
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Грант Торнтон ДОО е фирма членка на Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL и фирмите членки не се во партнерство на светско ниво. GTIL и секоја 
фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членки. GTIL не обезбедува услуги на 
клиeнтите. GTIL и нејзините фирми членки не се агенти на, и не се обврзани едни кон други и не се одговорни за делата или пропустите на други фирми 
членки. 

 
grantthornton.mk 

 
   2 

 

Извештај за други правни и регулаторни барања 

Раководството на Матичното Друштво е исто така одговорно за изготвување на Консолидиран годишен извештај за 
работењето на Групата Макпетрол а.д., Скопје за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговски 
друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај на 
Групата за 2021 година, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и 
ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 
декември 2021, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија2, како и во 
согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.  

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за 
работењето на Групата Макпетрол а.д., Скопје за 2021 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со 
информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на 
Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021. 

 

 

Марјан Андонов  Маја Атанасовска 
Управител  Овластен ревизор 
Грант Торнтон ДОО, Скопје   
 

Скопје, 30 март 2022 година 

 
2 Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување 
(„ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 
79 од 2010 година 
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Придружните белешки се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи                                                                     3 

Консолидиран Извештај за 
финансиската состојба 

 Бел. 31 декември 31 декември 
  2021 2020 
  000 мкд 000 мкд 
Средства    
Нетековни средства    
Недвижности. постројки и опрема 6                         4.133.165  4.081.783 
Нематеријални средства  7                                8.139  5.805 
Вложувања во недвижности 8                              27.041  27.772 
Вложувања во придружени друштва 10                            641.965  623.129 
Финансиски средства распол.за продажба 12                            765.644  1.632.234 
Финансиски побарувања 13                                1.238  822 
                           5.577.192  6.371.545 
Тековни средства    
Финансиски побарувања 13                                1.001  804 
Залихи 14                         1.045.401  844.821 
Побарувања од купувачи и останати побарувања 15                                      1.192.884    647.549 
Побарувања за данок на добивка                          - 58.936 
Парични средства и еквиваленти 16                            314.768  280.382 
                           2.554.054  1.832.492 
    
Средства наменети за продажба                                 3.722  3.722 
Вкупно средства                           8.134.968  8.207.759 
    
Капитал и обврски    
Капитал 17   
Акционерски капитал  3.135.464 3.135.464 
Резерви                              987.075  702.933 
Акумулирани добивки                            2.316.423  1.195.378 
                          6.438.962  5.033.775 
Обврски     
Нетековни обврски    
Позајмици со камата 18 - 120.000 
  - 120.000 
Тековни обврски    
Позајмици со камата 18 95.914 1.982.878 
Обврски за данок на добивка  86.236 8.594 
Обврски спрема добавувачи и останати обврски 19 1.513.856 1.058.597 
Одложени приходи од државни поддршки 20 - 3.915 
                          1.696.006  3.053.984 
Вкупно обврски                          1.696.006  3.173.984 
Вкупно капитал и обврски                           8.134.968  8.207.759 

 
Овие Консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Матичното Друштво на ден 29 март 
2022 година и се потпишани во негово име од: 

 

Г-дин Андреја Јосифовски, 
Претседател на Управен Одбор 

Г-дин Саша Лекиќ 
Директор на Дирекција за финансии 
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Придружните белешки се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи                                                                     4 

Консолидиран Извештај за 
сеопфатна добивка 
 Бел. Година што завршува на 
  31 декември 31 декември 
  2021 2020 
  000 мкд 000 мкд 
    
Приходи од продажба 5            21.496.720  16.720.163 
Приходи од реализирани државни поддршки  20                   12.349  17.162 
Останати деловни приходи 21              1.135.062  174.769 
    
Потрошени материјали                 (164.613) (228.450) 
Набавна вредност на продадени стоки           (18.517.770) (14.164.170) 
Трошоци за вработени 22            (1.333.903) (1.209.512) 
Депрецијација и амортизација  6,7,8               (260.402) (257.703) 
Останати деловни трошоци 23               (788.785) (734.852) 
Промени во залихи                    (4.597) 108.765 

Добивка од работењето               1.574.061  426.172 
    
Финансиски приходи 24 6.564  6.166 
Финансиски (расходи) 24                 (33.774) (57.308) 

Нето финансиски (расходи)                   (27.210) (51.142) 
    
Удел во добивките на придружени друштва 10,11                   18.836  8.663 

Добивка пред оданочување               1.565.687  383.693 
    
Данок на добивка 25               (155.844) (34.984) 

Добивка за годината по оданочување               1.409.843  348.709 

    
    
Останата сеопфатна добивка за годината    
Промена на обј. вред. на фин. с-ва распол. за прод. 12,17                 283.866  42.966 
Преведување на странски валути 17                      (985) (10) 

                  282.881  42.956 

Вкупна сеопфатна добивка за годината               1.692.724  391.665 

    
    
Добивка за сопствениците               1.409.843  348.709 

Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците               1.692.724  391.665 

    
Заработувачка по акција 26   
- Основна и разводнета (Денари по акција)  13.939 3.428 

 

 

 

 
 

Собрание на акционери 2022  

146



Макпетрол а.д., Скопје и подружници            
Консолидирани финансиски извештаи 
31 декември 2021 година  

Придружните белешки се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи                                                                     5 

Консолидиран Извештај за 
промените во капиталот 
 Акционерски 

капитал Резерви Акумулирани добивки  Вкупно  
 000 мкд 000 мкд 000 мкд 000 мкд 
     
На 01 јануари 2021 година 3.135.464 702.933 1.195.378 5.033.775 

Трансакции со сопствениците     
Распоред во резерви (Б.17) - 17.476 (17.476) - 
Распоред за дивиденди (Б.17) - - (287.537) (287.537) 
Пренос во акумулирани добивки (Б.17) - (16.215) 16.215 - 

 - 1.261 (288.798) (287.537) 
Сеопфатна добивка     
Добивка за годината - - 1.409.843 1.409.843 
Останата сеопфатна добивка - 282.881 - 282.881 

 - 282.881 1.409.843 1.692.724 

На 31 декември 2021 година 3.135.464 987.075 2.316.423 6.438.962 

     
     
На 01 јануари 2020 година 3.165.038 707.785 1.127.455 5.000.278 

Трансакции со сопствениците     
Распоред во резерви (Б.17) - (47.808) 47.808 - 
Распоред за дивиденди (Б.17) - - (288.108) (288.108) 
Елиминации при исклучување на подружница од 
консолидација - - 114 114 
Откуп на сопствени акции (Б.17) (29.574) - (40.600) (70.174) 

 (29.574) (47.808) (280.786) (358.168) 
Сеопфатна добивка     
Добивка за годината - - 348.709 348.709 
Останата сеопфатна добивка - 42.956 - 42.956 

 - 42.956 348.709 391.665 

На 31 декември 2020 година 3.135.464 702.933 1.195.378 5.033.775 
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Придружните белешки се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи                                                                     6 

Консолидиран Извештај за 
паричните текови 

 Бел. Година што завршува на 
  31 декември 31 декември 
  2021 2020 
  000 мкд 000 мкд 
Оперативни активности    
Приливи од купувачи                 21.093.617  17.100.045 
Примени државни поддршки  3.688  12.426 
Исплати на добавувачи и вработени                (20.543.761) (16.155.635) 

                      553.544  956.836 
(Платена) камата 24                     (30.474) (55.701) 
(Платен) данок од добивка                      (19.266) (110.096) 

                      503.804  791.039 

    
Инвестициони активности    
Прилив од продадени недвиж. постројки и опрема 6.21                         1.551  2.457 
(Плаќања) за набавка на недвиж. постројки и опрема 6                   (309.993) (291.791) 
(Плаќања) за набавка на нематеријални средства 7                       (5.382) (2.716) 
(Плаќања) за набавка на вложувања во недвижности 8                              -    - 
Вложувања во хартии од вредност 12                  2.015.382  - 
Прилив од наплата на фин. побарувања 13                          (612) 1.342 
Наплатени камати 24                         3.513  4.508 
Приливи од дивиденди 21                     120.332  84.532 

                   1.824.791  (201.668) 

    
Финансиски активности    
Платени дивиденди 17                   (286.260) (286.860) 
Откуп на сопствени акции 17                              -    (70.174) 
(Отплата) на кредити 18                (8.504.786) (7.873.634) 
Приливи од кредити 18                  6.497.822  7.641.049 

                 (2.293.224) (589.619) 

    
Нето промена на парич.средства и еквиваленти                        35.371  (248) 
Парични средства и еквиваленти на почетокот                      280.382  280.640 
Преведување на странски валути                           (985) (10) 

Парични средства и еквиваленти на крајот 16                     314.768  280.382 
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Белешки кон 
консолидираните финансиски 
извештаи 

 

 

1 Општи информации  
Макпетрол а.д., Скопје (“Матичното Друштво”) е Акционерско Друштво основано во Република Северна Македонија. 
Адресата на неговото регистрирано седиште е следната: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4, 1000 Скопје, Република 
Северна Македонија. 
Матичното Друштво е основано во 1947 година и е најголем специјализиран дистрибутер на нафтени деривати и гас 
во Република Северна Македонија. Групата има деловни активности и на меѓународните пазари. Со состојба на 31 
декември 2021 година Групата вработува 1,990 лица (2020: 1,973 лица). 
 
Од 2002, акциите на Матичното Друштво котираат на официјалниот пазар на Македонска берза на хартии од вредност 
и со состојба на датумот на овој консолидиран Извештај, Матичното Друштво е рангирано меѓу првите 10 најликвидни 
правни субјекти кои котираат на Берзата и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс. 
Тековните активности на Матичното Друштво исто така вклучуваат и продажба на големо и мало на различни видови 
стока, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку марки, како што се: Хонда, Валволине, Goodyear и 
DELL. 
 
Консолидираните финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното Друштво и подружниците 
(во продолжение “Групата”) кои се целосно под нејзина контрола. Контролата се остварува преку можноста на 
Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи 
придобивките од нивните активности.  
 
Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на Матичното Друштво во нивниот капитал.  
 

% од 
учест. 

Земја на 
основање 

 

Валута 

31 декември 2021 31 декември 2020 
Дејност Износ во 

вал. (000 МКД) 
Износ во 

вал. (000 МКД) 
ТРД Телевизија 
Макпетрол 
Телма дооел 
Скопје 100.00 Македонија 

Телевизиска 
програма и 
емитување 

МКД - 200.310  - 200.310  
Пром-гас дооел 
Скопје 

100.00 Македонија 

Трговија на 
големо со 

цврсти, 
течни и 

гасовити 
горива МКД - 10.000  - 10.000  

Макпетрол доо 
Белград 100.00 Србија 

Трговија 
УСД 452.500  25.075  452.500  25.075  

Петролмак 
Солун 100.00 Грција 

Трговија 
ЕУР 810.005  49.856  810.005  49.856  

       285.241   285.241 

 
Во текот на 2020 година, Групата ја ликвидираше подружницата Шампион Макпетрол Дооел и призна расход во износ 
од 372 илјади денари (Белешка 21). 
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2 Сметководствени политики 
Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие 
финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е 
поинаку наведено. 
 

2.1 Основи за подготовка 
Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен 
весник на РМ” бр. 28/2004 ... 215/2021) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 
29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува 
водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи 
ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на 
меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) 
издадени на 1 јануари 2009 година. 
 
Консолидираните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за 
финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни 
инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид 
на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка. 
 
Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди 
прифатени и објавени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени 
проценки. Таа исто така бара Раководството на Групата да употребува свои проценки во процесот на примена на 
сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или 
подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за консолидираните финансиски извештаи, се 
обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки. 
 
Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 
декември 2021 и 2020. Известувачка и функционална валута е Македонски Денар (МКД или Денар). Тековните и 
споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е 
поинаку наведено.  
 

2.2 Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење 
Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет што 
подразбира реализација на средствата и обврските во нормалниот тек на работењето.  
 
Раководството на Групата направи целосна проценка на влијанието на КОВИД-19 и глобална политичка – економска и 
енергетска криза врз подготовката и презентацијата на овие консолидирани финансиски извештаи, земајќи ги во предвид 
следниве фактори: тековна и очекувана профитабилност, можност за продолжување со обезбедување услуги и 
обезвреднување на средствата. Овие фактори не укажуваат на постоење на материјална несигурност што може да 
предизвика значителен сомнеж во можноста на Групата да продолжи како неограничен континуитет. Раководството на 
Групата смета дека примената на претпоставката на континуитет е соодветна. 

 

2.3 Консолидација 
Подружници 
Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи  од датумот на 
пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според 
методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, 
издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи 
направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност 
претставува гудвил. 
 
Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се 
елиминирани. Нереализираните загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде 
надоместен. 
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Консолидација (продолжува) 

Придружени друштва 
Придружени друштва се субјекти врз кои Матичното друштво има значително влијание, но не ги контролира истите. 
Постоењето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во Одборот на директори, учество во 
процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен 
персонал и обезбедување на суштински технички информации и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 
50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според методот на главнина. 
Нереализираните добивки или загуби од трансакциите помеѓу Групата и придружените друштва се елиминирани 
согласно обемот на учеството на Групата во овие ентитети. При елиминирање на нереализираните загуби, средствата 
се тестираат за загуби поради оштетување. 

 

2.4 Известување по сегменти 
Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се 
подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и 
услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски 
сегменти. 
 

2.5 Трансакции во странски валути 
Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот 
среден девизен курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се 
искажани во Македонски Денари (Денари) по официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Северна 
Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните 
разлики се прикажани во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како финансиски приходи или расходи за 
пресметковниот период. Средните девизни курсеви применети за прикажување на позициите во консолидираниот 
Извештај за финансиската состојба деноминирани во странска валута се следните: 

 31 декември 2021 31 декември 2020 

1 УСД 54,3736 денари 50,2353 денари 

1 ЕУР 61,6270 денари 61,694 денари  

1 ЦХФ 59,4683 денари 56,8242 денари 

1 ГБП 73,4267 денари 68,3136 денари 

1 ЦАД 42,5571 денари 39,293 денари 

1 АУД 39,5197 денари 38,4986 денари 

1 ЈПУ 0,47250 денари 0,4874 денари 

 
Средствата, обврските, приходите, расходите и резултатот од работењето на подружници кои имаат различна валута 
од валутата на известување, се искажани во валутата на известување како што следи: 
▪ Средствата и обврските се пресметани според средниот курс на датумот на Извештајот на финансиската 

состојба; 
▪ Приходите и расходите се пресметани со примена на просечниот курс за периодот на известување (освен ако 

просечниот курс не претставува разумна основа за изразување на кумулативниот ефект на курсевите на денот на 
трансакцијата, во кој случај е користен курсот на трансакцијата); и 

▪ Курсните разлики произлезени од погоренаведеното се прикажани како посебна ставка во останатата сеопфатна 
добивка.  
 

2.6 Недвижности, постројки и опрема 
Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна 
вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната 
вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.  
 
Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на 
недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на 
коефициенти за индексирање утврдувани од страна на Државниот Завод за Статистика. 
 
Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна 
работна сила и соодветни општи производни трошоци. 
 
Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и 
опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно 
ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок. 
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Недвижности, постројки и опрема (продолжува) 

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно 
средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со 
ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.  
 
Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во консолидираниот Извештај за 
сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат. 
 
Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на 
недвижностите и опремата се пресметува правопропорционално, со цел, да се распредели набавната или 
претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што 
следи: 
 
Градежни објекти                                    40 години 
Погонска опрема                                      10 години 
Останата опрема и моторни возила      4-5 години 
 
Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се 
коригираат на секој датум на известување. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет 
надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. 
 
Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот 
износ. Разликите се вклучени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат. 
 

2.7 Нетековни средства чувани за продажба 
Нетековните средства се класифицирани како средства кои се чуваат за продажба кога нивниот евидентиран износ 
треба да се надомести првенствено преку продажна трансакција, а се смета дека постои голема веројатност за 
продажбата да се оствари. Тие се евидентирани по понискиот од евидентираниот износ и објективната вредност, 
намалено за трошоците за продажба, доколку нивниот евидентиран износ се надомести пред се преку продажната 
трансакција наместо преку нивна континуирана употреба. 
 

2.8 Вложувања во недвижности  
Недвижностите, сопственост на Групата, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, 
наместо за употреба во редовниот тек на снабдување со стоки и  услуги, за административни потреби или за нивна 
продажба, се признаени како вложувања во недвижности. 
 
Овие вложувања се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветната исправка на 
вредноста. Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможноста за нејзино веродостојно утврдување. 
Имено, споредливите пазарни трансакции за овие ставки на недвижности се ретки и при тоа, не постојат ниту 
алтернативни проценки, засновани на проекциите за дисконтирани парични текови. 
 
Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува правопропорционално, со цел, да се распредели 
набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на 
употреба. Корисниот век на средствата кои се изнајмуваат е ист како во Белешка 2.6. 
 

2.9 Нематеријални средства 
Нематеријални средства стекнати од страна на Групата, со дефиниран век на употреба, се мерат според набавна 
вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од оштетување, доколку постојат. Последователните 
набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со 
ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати трошоци се признаваат во 
добивки или загуби во периодот кога настануваат. Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува 
правопропорционално во период од пет години.  
 

2.10 Оштетување на нефинансиските средства 
Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се 
проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот 
износ на средствата не може да се поврати. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот 
надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу 
нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од 
продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната 
вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на 
средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за 
поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина. 
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2.11 Финансиски средства  
Групата ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна 
вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање, кредити и побарувања и 
финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на 
нивното првично признавање. 
 

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби 
Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. 
Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се 
продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 
декември 2021 и 2020 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија. 
 

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање 
Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со 
фиксен период на доспевање кои Групата има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 
31 декември 2021 и 2020 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија. 
 

Кредити и побарувања 
Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат 
на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци 
од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на известување се состојат од 
побарувања од купувачи, побарувања за дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и 
еквиваленти. 

 

Финансиски средства расположливи за продажба 
Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се 
класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако 
Раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување. 
 

Признавање и мерење на финансиски средства  
Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што 
Групата има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна 
вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на 
трансакциите се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.  
 
Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од 
финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги пренела значително сите ризици и користи од 
сопственоста.  
 
Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и 
загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се 
последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. 
 
Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се 
признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од 
промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во 
консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како останати нето добивки/загуби во периодот кога настануваат. 
Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во консолидираниот 
Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право 
на прилив од дивиденда. 
 
Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како 
расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка. 
 
Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, 
акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во консолидираниот Извештај 
за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност. Каматите од средствата 
расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во 
консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од 
финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната 
добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда. 
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Финансиски средства (продолжува) 

Оштетување на финансиски средства  

a. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност 
На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, Групата проценува дали постои објективен 
доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или 
групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен 
доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на 
средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата 
на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. 
 
Како докази за оштетување може де се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни 
финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга 
регорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се 
промените во економските услови кои кореспондираат со загубата. 
 
За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу 
евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со 
примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се 
намалува и износот на загубата истовремено се признава во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.  
Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна 
каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На 
пример, Групата може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на 
инструментот, користејќи пазарна цена. 
 
Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може обејктивно да 
се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот 
рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај за 
сеопфатната добивка. 
 

б. Финансиски средства расположливи за продажба  
На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен 
доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од 
вредност, Групата ги користи критериумите наведени во потточка (а). Кај сопственички хартии од вредност 
расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од 
вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков 
доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу 
набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена 
во консолидираниот Извештај за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во 
консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.  
 
Загубите поради оштетување признаени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за вложувањата во 
инструменти на капиталот не се коригираат преку консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка. 
 
Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како 
финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој 
настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе 
биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка. 
 

2.12 Пребивање на финансиските средства и обврски  
Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Консолидираниот Извештај за 
финансиската состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои 
можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските. 
 

2.13 Залихи 
Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата 
вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, 
маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на 
пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на 
употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа 
на нормалниот оперативен капацитет. 
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2.14 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања 
Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот 
тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во 
временска рамка на еден оперативен циклус дококлку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни 
средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.  
 
Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени 
според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од 
резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се признава кога постои објективен доказ дека 
Групата нема да може да ги наплати сите доспеани побарувања според нивните оригинални услови на плаќање. 
 
Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и 
пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. 
Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични 
карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно. 
Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на 
проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското 
средство.  

 

Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството со признавање на 
поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот 
расход поради оштетување во тековниот консолидиран Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на 
ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на 
претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во консолидираниот Извештај за сеопфатната 
добивка. 
 

2.15 Парични средства и еквиваленти 
Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други 
краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.  
 

2.16 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби 
(а) Акционерски капитал 
Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. 
 
(б) Сопствени акции 
Кога Групата откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал 
како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените 
надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал. 
 
(в) Резерви 
Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на 
периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на недвижностите, постројките и опремата и 
финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на 
распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на Раководството и 
акционерите на Групата. 
 
(г) Акумулирани добивки/загуби 
Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат задржаните добивки/загуби од тековниот и претходните периоди. 
 

2.17 Финансиски обврски 
Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски 
обврски на Групата на датумите на известување се класифицирани во категоријата финансиски обврски по 
амортизирана набавна вредност и се состојат од позајмици со камата и обврски спрема добавувачи и останати 
обврски. 
 
Обврски кон добавувачи и други обврски  
Обврските кон добавуачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на 
работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок од една година 
или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус дококлку е подолг). Доколку не го 
исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. 
 
Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според 
нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. 
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Финансиски обврски (продолжува) 

Позајмици 
Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на 
трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; 
разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во 
консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на 
ефективна каматна стапка.  
 
Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на 
позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се 
одложува до моментот на повлекувањето.  
Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како 
однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се 
класифицирани како тековни обврски освен доколку Групата има безусловно право за подмирување на обврската за 
најмалку 12 месеци по датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба.  
 

2.18 Трошоци за позајмување 
Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на 
квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за 
нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога 
средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба. 
 
Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат 
трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за 
капитализација. 
 
Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивките или загубите во периодот во кој настанале. 
 

2.19 Наем  
Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали 
исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува 
право за употреба на средството. 
 

Групата како закупец 
Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Групата суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите 
поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на 
отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на 
минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на 
наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските 
давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот 
од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Групата ќе 
стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Групата нема класифицирани средства во оваа 
категорија. 
Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопропорционална основа во текот на наем 
периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на 
нивното настанување. 
 

Групата како закуподавач 
Наемот каде Групата како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството 
се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен 
наем во консолидираниот Извештај за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се 
признаваат како добивки/загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените 
наемнини се признаваат како приход во периодот во кој се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како 
одложен приход.  
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2.20 Тековен и одложен данок на добивка 
Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на 
добивка. 
 

Тековен данок на добивка 
Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред 
оданочување утврдена во консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку 
искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. 
Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на 
платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната 
обврска за наредните периоди. 
 

Одложен данок на добивка 
Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се 
јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на 
финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни 
стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во консолидираниот Извештај за сеопфатната 
добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата 
сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата 
сеопфатна добивка соодветно. 
 
Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените 
разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. 
 
Со состојба на 31 декември 2021 и 2020, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, 
бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми. 
 

2.21 Надомести за вработените 

Придонеси за пензиско осигурување 
Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа 
придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и 
вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие 
пензиски планови. 
 
Краткорочни користи за вработените 
Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга 
ќе се добие. Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен 
бонус во пари или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви 
исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно. 

Обврски при пензионирање на вработените 
Групата, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при 
пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Групата пресмета и евидентира резервирање за 
пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската 
состојба. 

2.22 Данок на додадена вредност 
Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен: 
 
- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, 
во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како 
дел од трошокот каде што е соодветно; и 
 
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност. 
 
Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува 
како дел од побарувањата или обврските во консолидираниот Извештај за финансиската состојба. 
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2.23 Резервирања 
Резервирање се признава кога Групата има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои 
веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на 
обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се 
проверуваат на секој датум на известување и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. 
Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна 
вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. 
 

2.24 Признавање на приходите и расходите 
Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместокот што треба да се 
прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и 
евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се 
измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Групата, кога 
направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните 
активности на Групата. 
 

Приходи од продажба 

Продажба на големо  
Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа 
стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.  

 

Продажба на мало  
Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало 
вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од 
продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се 
евидентирани како трошоци за дистрибуција.  
 

Приходи од обезбедување на услуги  
Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност 
да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.  
 
Приходи од наемнини  
Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на 
правопропорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат 
како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот. 
 
Финансиски приходи и расходи  
Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.  
Финансиските расходи се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети 
плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна 
камата.  
 

Приходи од дивиденди  
Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата. 
 

Расходи од деловното работење 
Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот 
на нивното настанување. 
 
Пребивање на приходите и расходите 
Во текот на своето редовно работење, Групата учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се 
инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Групата ги презентира резулатите од таквите 
трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога 
ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните. 
 
 

2.25 Државни поддршки  
Државните поддршки се признаваат кога постои разумна сигурност дека истите ќе бидат примени и кога Групата ќе ги 
исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Државните поддршки се признаваат во Извештајот за 
сеопфатната добивка на систематска основа во истите периоди во кои се признати трошоците за кои се намемети 
примените поддршки. 
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2.26 Распределба на дивиденди 
Распределбата на дивиденди на акционерите на Групата е евидентирана како обврска во консолидираните 
финансиски извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Групата.  
 

2.27 Превземени и неизвесни обврски 
Не се евидентирани неизвесни обврски во консолидираните финансиски извештаи. Тие се објавуваат доколку постои 
веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се 
евидентирани во консолидираните финансиски извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на 
економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните 
настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на 
износот на загубата. 
 

2.28 Трансакции со поврзани субјекти 
Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во 
донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Групата со поврзани субјекти 
се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето. 
 

2.29 Настани по датумот на известување 
Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на 
субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши коригирање) се рефлектирани во 
консолидираните финансиски извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши 

коригирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни. 
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3 Управување со финансиски ризици 

 

3.1 Фактори на финансиски ризици 
Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен 
ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со 
ризици на Групата се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на 
потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.  
Управувањето со ризици на Групата го врши Раководството на Матичното Друштво и подружниците врз основа на 
претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и 
специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, 
употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства. 
 

3.2 Кредитен ризик 
Групата нема значителна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни 
профили кои се во различни индустрии и региони од земјата и странство. Групата има политики со цел да обезбеди 
дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Групата има политики 
кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.  
 
Максималната изложеност на Групата на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските 
средства признаени на датата на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, кои се прикажани во следната 
табела: 
  2021 2020 
  (000 мкд) (000 мкд) 
Класи на фин. средства - евидентирана вредност     
Фин.средства расположливи за продажба    
Вложув.во удели и хартии од вредност              765.644         1.632.234  

              765.644         1.632.234  
Кредити и побарувања    
Финансиски побарувања                  2.239                 1.626  
Побарувања од купувачи. нето               234.712            196.117  
Побарув.од пресм.камати на купувачи. нето                  2.360                 2.024  
Побарувања од продажба на платежни картички              180.465            152.403  
Побарувања од вработени                  7.962                 8.504  
Останати побарувања                  1.318                 3.472  
Парични средства и еквиваленти              314.768            280.382  

              743.824           644.528  

           1.509.468         2.276.762  

 

3.3 Ризик од ликвидност 
Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од 
вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за 
навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на 
динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства 
преку расположливи кредитни линии.  Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена 
доспеаност на финансиските обврски на Групата.  
 
  2021 2020 
  Тековни    

(до12 мес.) Нетековни 
Тековни      

(до12 мес.) Нетековни 
  (000 мкд) (000 мкд) (000 мкд) (000 мкд) 
      
Позајмици  95.914 - 1.982.878 120.000 
Обврски спрема добавувачи       500.504  -    404.652                 -    
Обврски по дивиденди  4.295 - 3.016                -    
Обврски спрема вработени  65.468 - 63.025 - 

  666.181 - 2.453.571 120.000 
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3.4 Пазарни ризици 

Ризик од курсни разлики 
Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложена на ризик од курсни разлики кој се јавува од 
изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Групата не користи инструменти за 
обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Групата е одговорно за одржување на соодветна нето 
позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.  
 
Сметководствената  вредност   на   монетарните средства и обврски на Групата деноминирани во странски валути е 
како што следи: 
 2021 2020 2021 2020 
 средства обврски 

 (000 МКД) (000 МКД) (000 МКД) (000 МКД) 
     
ЕУР 41.226  27.390  74.760 57.885 
РСД 3.110 3.408 81  1.459  
ГБП - 4.081 - - 
УСД 41.101 13.375 64.067 16.912 

 85.437 48.254 138.908 76.256 

 

Анализа на сензитивноста на странски валути 

 Промени во 2021 Промени во 2020 2021 2020 

  Добивка или загуба 

  Во илјади денари 

   

ЕУР 1% 1%                   (335)                   (305) 

РСД 5% 5%                     151                        97  

ГБП 1% 1%                       -                          41  

УСД 5% 5%                (1.148)                   (177) 

  
Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот 
на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% или 
5% соодветно. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или 
останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на 
странските валути за +/- 1% или +/- 5%. 

 

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност 
Групата е изложена на ефектите на флуктуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и 
готовински текови. Раководството на Групата е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на 
ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.  
 
Флуктуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз 
успешноста во финансирањето на Групата. Во исто време, Групата нема значителни пласирања на своите средства 
во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата. 
 
 31 декември 2021  31 декември 2020 

 Без 
камата 

Каматоносни  Без 
камата 

Каматоносни 
 Фиксна Варијаб.  Фиксна Варијаб. 

Средства        
Вложув.во удели и ХВ 765.644  -  1.632.234  - - 
Финан. Побарувања 2.239  -        1.626  - - 
Побарув.од купувачи - 234.712 -  - 196.117  - 
Поб.по кам.на куп, нето 2.360 - -        2.024  - - 
Поб.од прод.на пласт.карт. 180.465 - -  152.403  - - 
Побарувања од вработени 7.962 - -        8.504  - - 
Останати побарувања 1.318 - -       3.472  - - 
Парич.с-ва и еквиваленти 314.768  - -  280.382  - - 

 1.274.756 234.712 -  2.080.645  196.117  - 
Обврски        
Обврски спрема добавувачи 500.504 - -  404.652 - - 
Обврски по дивиденди 4.295 - -  3.016 - - 
Позајмици  - 95.914 -  - 1.902.878 200.000 
Обврски спрема вработени 65.468 - -  63.025 - - 

 570.267 95.914 -   470,713  1.902.878     200.000  

Нето изложеност - - -  - - (200,000) 
        

Консолидирани Финансиски извештаи 2021 

161



Макпетрол а.д., Скопје и подружници            
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува) 
Управување со финансиски ризици (продолжува) 
 
 

20 

 

Пазарни ризици (продолжува) 
Анализа на сензитивноста        
Промена + 2% - - -  - - 4,000 
Промена - 2% - - -  - - (4,000) 

        
 

3.5 Ризик при управување со капитал 
Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување на Групата да продолжи со понатамошна 
континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица, како и да 
одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот. 
 
Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Групата може да изврши корекција на износот на 
дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде 
средства за да го намали долгот. 

 

Показател на задолженост 
Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмици обелоденети 
во Белешка 18, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, 
останати резерви и акумулирана добивка. 

 
Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа на нето обврските по 
позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по 
позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.  

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи: 
   2021 2020 
     
Позајмици    95.914         2,102,878  
Парични средства и еквиваленти   (314.768)          (280,382) 

Нето обврски                                                     (218.854)         1,822,496  
     
Капитал   6.438.962         5,033,775  

   - 0.36 
 

3.6 Проценка на објективна вредност 
Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска 
подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на 
Раководството, зависно од видот на средството или обврската. 
 

3.6.1  Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност 
Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во 
консолидираниот Извештај за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа 
хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните 
податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства и тоа: 
▪ Ниво 1: котирани цени (некоригирани) на активните пазари за идентични средства или обврски; 
▪ Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување 

за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и 
▪ Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување 

од пазарот.  
 

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во консолидираниот Извештај за финансиската 
состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари): 

31 декември 2021 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Вкупно 

Фин.средства расположливи за продажба     

Харт.од вред. кај котирани домашни друштва 765.644 - - 765.644 

 

31 декември 2020 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Вкупно 

Фин.средства расположливи за продажба     

Харт.од вред. кај котирани домашни друштва 481,778 - - 481,778 

Удели во капиталот кај домашни некотирани субјекти - 1,150,456 - 1,150,456 

 
Усогласувањата на салдата помеѓу двата датума на известување е обелоденето во Белешка 12. 
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3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност 
Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои 
во консолидираниот Извештај за финансиската состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани 
во табелата подолу: 
 
 Евидентирана вр. Објективна вр. 
 2021 2020 2021 2020 
Средства     
Финансиски побарувања           2.239           1.626            2.238           1.626  
Побарувања од купувачи. нето        234.712       196.117        234.712       196.117  
Побарувања од пресм.камати на купувачи. нето           2.360           2.024            2.360           2.024  
Побарувања од продажба на платежни картички       180.465       152.403        180.465       152.403  
Побарувања од вработени           7.962           8.504            7.962           8.504  
Останати побарувања           1.318           3.472            1.318           3.472  
Парични средства и еквиваленти       314.768       280.382        314.768       280.382  

Вкупни средства 743.824 644.528 743.823 644.528 

     
Обврски     
Позајмици          95.914   2.102.878          95.914   2.102.878  
Обврски спрема добавувачи       500.504       404.652        500.504       404.652  
Обврски по дивиденди           4.295           3.016            4.295           3.016  
Обврски спрема вработените 65.468 63.025 65.468 63.025 

Вкупни обврски       666.181   2.573.571        666.181   2.573.571  

 

Кредити и побарувања  
Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради 
оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради краткорочната 
доспеаност. 
 

Останати финансиски средства 
Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е 
приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци. 
 

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити 
Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната 

објективна вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.   
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4 Значајни сметководствени проценки 
При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие консолидирани 
финансиски извештаи, од Раководството на Групата се бара да врши проценки и прави претпоставки за 
евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. 
Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се 
релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки. 
 
Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат 
во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни 
периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди. 
 

Несигурност во проценките 

Оштетување кај нефинансиски средства 
При проценка на исправката на вредноста, Раководството го проценува надоместливиот износ на секое средство или 
групи кои генерираат готовина врз основа на очекуваните идни парични текови и примена на каматна стапка за нивно 
дисконтирање. Овие претпоставки, Групата ги проверува на годишно ниво. Несигурноста за проценка се однесува на 
претпоставки за идните резултати од работењето и утврдување на соодветна стапка за дисконтирање. Раководството 
на Групата го зеде во предвид целокупното влијание на КОВИД-19 и глобална политичка – економска и енергетска 
криза при проценка на исправката на вредноста и смета дека нема ефект врз исправката на вредноста на средствата. 
 

Оштетување кај финансиски средства 

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици  и останати побарувања 
Групата пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици  и останати побарувања врз основа на 
проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на 
соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите 
побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на 
отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира 
правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку 
финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат 
повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетувања кои се досега признати. 
 

Употребен век на средствата што се амортизираат 
Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2021 
година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната 
употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 6, 
7 и 8. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ 
опремата и софтверите. 
 

Залихи 
Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. 
При процената на нето реализационата вредност, клучни претпоставки кои ги користи Групата се проценетите 
трошоци за продажба и очекуваната продажна цена. Овие претпоставки, Групата ги проверува на годишно ниво.  
Групата ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени 
проценките. 
 
Објективна вредност на финансиски средства 
Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со 
користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално 
искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со 
податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде 
овие податоци не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при 
определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои 
можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување. 
 
Резервирања 
Резервирањата се проверуваат на секој датум на консолидираниот извештај за финансиската состојба и се 
коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е 
материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за 
подмирување на обврската. Во текот на 2021 година не се направени промени во претходно користената 
претпоставка. 
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5 Известување по сегменти 

На 31 декември 2021 и 2020 година, Групата е организирана во следниве деловни сегменти: 

− Трговска мрежа; 

− Радиодифузија. 

 

Резултатите од работењето по сегменти за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 се како што следат: 
 
  Трговија Радиодифузија Вкупно 

    
Година што завршува на 31 декември 2021     
Продажба  21.959.535  112.349 22.071.884  
Интер-сегментна продажба  (504.703) (70.461) (575.164) 

Нето продажба  21.454.832  41.888  21.496.720  
Добивка од делов.активности    1.574.061  
Финансиски резултат, нето    (27.210) 
Удел во добивката на придруж.друштва       18.836  

Добивка пред оданочување    1.565.687  
Данок на добивка       (155.844) 

Добивка за годината       1.409.843  

     
Година што завршува на 31 декември 2020    
Продажба          17.151.613                     102.530            17.254.143  
Интер-сегментна продажба               (474.072)                   (59.908)             (533.980) 

Нето продажба            16.677.541                      42.622             16.720.163  
Добивка од делов. активности                    426.172  
Финансиски резултат, нето                    (51.142) 
Удел во добивката на придруж.друштва                        8.663  

Добивка пред оданочување                    383.693  
Данок на добивка                   (34.984) 

Добивка за годината                    348.709  

 

Сегментните средства, обврски и капитални трошоци се како што следи: 
2021 година     
Средства  8.044.870  90.098  8.134.968  
Обврски  1.687.343  8.663  1.696.006  
Капитални трошоци  305.466  9.909  315.375  

 
2020 година     
Средства             8,121,866                       85,893           8,207,759  
Обврски            3,162,034                    11,950              3,173,984  
Капитални трошоци             293,212                          1,297                 294,509  

  

Продажбата по категории е како што следи: 
 2021 2020 
   
Трговски стоки 21.318.775  16.546.033 
Надомест за задолжителни стокови резерви 57.875  54.462  
Наем 47.436  46.211  
Радиодифузија 41.888  42.622 
Угостителство 13.777  15.628  
Услуги 16.054  13.448 
Готови производи 915  1.759  

 21.496.720  16.720.163 
Од кои:   
- На домашен пазар 20.770.008                16.391.691  
- На странски пазари 726.712                     328.472  

 21.496.720                16.720.163  
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6 Недвижности, постројки и опрема 
 
 

Земјиште 
Градежни 

објекти 

Опрема и 
останати 
средства 

Аванси за. и 
инвестиции во 

тек  Вкупно  
      
На 01 јануари 2020 година      
Набавна или ревалоризирана вредност 920.413  4.469.851  2.821.924  243.691  8.455.879  
Исправка на вредноста - (2.281.136) (2.124.061) - (4.405.197) 
Преведување на странски валути - (2.452) (1.244) - (3.696) 

Нето книговодствена вредност 920.413  2.186.263  696.619  243.691  4.046.986  
      
Промени во текот на 2020 година      
Почетна нето книговодствена вредност 920.413 2.186.263 696.619 243.691 4.046.986 
Набавки. нето од пренос од инв. во тек 1.771 152.896 199.646 (62.522) 291.791 
Трансфер од залихи - - - (732) (732) 
Корекции - - (12) - (12) 
(Продажби и расходи) по набав.вред. (905) (3.977) (52.017) - (56.899) 
(Продажби и расходи) по исправ. на вред. - 3.977 49.400 - 53.377 
(Депрецијација) за годината - (104.924) (147.530) - (252.454) 
Преведување на странски валути - - (274) - (274) 

Крајна нето книговодствена вредност 921.279 2.234.235 745.832 180.437 4.081.783 
      
На 31 декември 2020 година      
Набавна или ревалоризирана вредност 921.279 4.618.770 2.969.541 180.437 8.690.027 
Исправка на вредноста - (2.382.083) (2.222.191) - (4.604.274) 
Преведување на странски валути - (2.452) (1.518) - (3.970) 

 921.279 2.234.235 745.832 180.437 4.081.783 

      
Промени во текот на 2021 година      
Почетна нето книговодствена вредност 921.279 2.234.235 745.832 180.437 4.081.783 
Набавки. нето од пренос од инв. во тек 1.632  159.062  100.583  48.716  309.993  
Вишоци - - 248  - 248  
Корекции - - 4  - 4  
(Продажби и расходи) по набав.вред. - (41.707) (34.501) - (76.208) 
(Продажби и расходи) по исправ. на вред. - 40.312  32.979  - 73.291  
(Депрецијација) за годината - (108.435) (148.471) - (256.906) 
Преведување на странски валути - -  960  - 960  

Крајна нето книговодствена вредност 922.911  2.283.467  697.634  229.153  4.133.165  
      
На 31 декември 2021 година      
Набавна или ревалоризирана вредност 922.911  4.736.125  3.035.875  229.153  8.924.064  
Исправка на вредноста - (2.450.206) (2.337.683) - (4.787.889) 
Преведување на странски валути - (2,452) (558) - (3,010) 

Нето сегашна вредност 922.911  2.283.467  697.634  229.153  4.133.165  

      

 

Продажби и расходувања 
Во текот на 2021 година, Групата расходуваше дел од својата опрема со нето евидентирана вредност од 1.134 илјади 
денари (2020: 2.617 илјади денари) и продаде дел од своите објекти и опрема со нето евидентирана вредност од 1.783 
илјади денари (2020: 905 илјади денари) (Белешка 23). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените 
средства изнесува 1.551 илјади денари (2020: 2.457 илјади денари) (Белешка 21).  
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Недвижности, постројки и  опрема (продолжува) 

Инвестиции во тек 
На 31 декември 2021 и 2020 година, авансите за, и инвестициите во тек се состојат од:  
 2021 2020 
   
Вложувања во бензински станици и инсталации за деривати  154.922 110.284 
Аванси на добавувачи 33.794 22.957 
Вложувања во Авио Сервис Скопје 13.744  10.857  
Вложувања во Полнилница Миладиновци 11.615 10.568 
Вложувања во административна зграда 7.495 13.428 
Вложувања во хотел – Струга 78  5.827  
Вложувања во хотел – Маврово 56  25  
Вложувања во објект Галичица -  3.748  
Останати вложувања 7.449 2.743 

 229.153 180.437 

 

Залог врз недвижности, постројки и опрема 
 
Со состојба на 31 декември 2021, Друштвото нема заложено дел од своите недвижности како обезбедување (2020: 
обезбедување за позајмиците со камата - нето евидентирана вредност во износ од 1.390.055 илјади денари, додека 
проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители изнесува Еур 33.287.963) (Белешка 18 и 27). 
 

7 Нематеријални средства 
 
 

 
Права и 
лиценци 

Аванси за. и 
средства во 
подготовка Вкупно  

На 01 јануари 2020 година     
Набавна или ревалоризирана вредност  96.418  - 96.418  
Исправка на вредноста  (89.444) - (89.444) 
Преведување на странски валути  631  - 631  

Нето евидентирана вредност  7.605  - 7.605  
     
Промени во текот на  2020 година     
Почетна нето евидентирана вредност  7.605 - 7.605 
Набавки. нето од преноси  - 1.984 1.984 
Пренос од НПО  732 - 732 
Трансфер од аванси  1.984 (1.984) - 
(Амортизација) за годината  (4.518) - (4.518) 
Преведување на странски валути  2 - 2 

Крајна нето евидентирана вредност  5.805 - 5.805 
     
На 31 декември 2020 година / 01 Јануари 2021     
Набавна или ревалоризирана вредност  99.134 - 99.134 
Исправка на вредноста  (93.962) - (93.962) 
Преведување на странски валути  633 - 633 

Нето евидентирана вредност  5.805 - 5.805 

     
Промени во текот на  2021 година     
Почетна нето евидентирана вредност  5.805  - 5.805  
Набавки. нето од преноси  5.382  - 5.382  
(Амортизација) за годината  (2.765) - (2.765) 
Преведување на странски валути  (283) - (283) 

Крајна нето евидентирана вредност  8.139  - 8.139  
     
На 31 декември 2021 година     
Набавна или ревалоризирана вредност  104.516  - 104.516  
Исправка на вредноста  (96.727) - (96.727) 
Преведување на странски валути  350  - 350  

Нето евидентирана вредност  8.139  - 8.139  
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8 Вложувања во недвижности 
 2021 2020 

   
Производна хала                 24.690  25.358 
Административни згради                   2.351  2.414 

                 27.041  27.772 

 
Вложувањата во недвижности се евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнувањето на 
средствата. Последователно, овие средства се признаени по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната 
амортизација. Промените во евидентираната вредност на овие вложувања за разгледуваните периоди е како што 
следи: 
  Вложувања во објект 
На 01 Јанаури 2020 година  28.503 

(Депрецијација) за годината  (731) 

На 31 декември 2020 / 01 јануари 2021 година  27.772   

(Депрецијација) за годината  (731) 

На 31 декември 2021 година  27.041 

 

9 Финансиски инструменти по категории 
Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на датумот на известувањето 
за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин: 
  Бел. 2021 2020 
Средства    
Финансиски средства распол.за прод.     
Вложувања во удели во капиталот и харт.од вр. 765.644 1.632.234 

   765.644 1.632.234 
Кредити и побарувања     
Финансиски побарувања  13 2.239                 1.626  
Побарувања од купувачи. нето   15 234.712             196.117  
Побарув.од пресм. камати на купув., нето   15 2.360                 2.024  
Побарув.од продажба на платежни картички  15 180.465             152.403  
Побарувања од вработени  15 7.962                 8.504  
Останати побарувања  15 1.318                 3.472  
Парични средства и еквиваленти  16 314.768             280.382  

   743.824             644.528  

   1.509.468         2.276.762  

     
Обврски     
Останати финансиски обврски по аморт.наб.вред.   
Позајмици  18 95.914          2.102.878  
Обврски спрема добавувачи  19 500.504             404.652  
Обврски по дивиденди  19 4.295                 3.016  
Обврски спрема вработените  19 65.468 63.025 

   666.181          2.573.571  

     

 

 

 

 

Собрание на акционери 2022  

168



Макпетрол а.д., Скопје и подружници            
 

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува) 
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено) 
 
 

 

27 

 

10 Вложувања во придружени друштва 
 
 2021 2020 
Оилко КДА, Скопје, РСМ (35.6% удел)   
На 1 јануари  623.129 614.466 
Удел во тековните добивки 18.836 8.663 

На 31 декември  641.965 623.129 

 
Во текот на 2021 година, Групата оствари приход од дивиденди од вложувањето во придруженото друштво во износ 
од 23,232 илјади денари (2020: 23.232 илјади денари). 

 

11 Удел во добивките на придружени друштва 

Збирните финансиски информации на придруженото друштво се како што следи: 

 2021 2020 
   
Вкупни средства 1.842.054  1.775.712  
Вкупни обврски (39.273) (25.827) 

Нето средства 1.802.781  1.749.885  
   
Вкупни приходи 519.312  455.178  
Вкупни расходи (391.579) (359.099) 

Добивка пред одданочување 127.733  96.079  
Данок од добивката (8.462) (5.209) 

Добивка за годината 119.271  90.870  

 

Усогласувањето со евидентираната вредност на вложувањето е како што следи: 

 2021 2020 
   
Вкупни нето средства 1.802.781 1.749.885  
Учество на Групата во капиталот на придруженото друштво 35,61% 35,61% 

Евидентирана вредност (Бел.10) 641.965 623,129  

 

12 Финансиски средства расположливи за продажба 
 2021 2020 
   
Вложувања во хартии од вредност во домашни финансиски институции (котирачки) 
Комерцијална Банка АД 765.600 481.734 
 
Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки) 
Вложувања во АД ГА-МА - 1.150.456 
Останати вложувања 44 44 

 765.644 1,632,234 

   

 

Движењето на сметката на вложувања за разгледуваните периоди е како што следи: 

 2021 2020 
   
На 01 јануари  1.632.234 1.589.268 
Продажби во периодот (1.150.456) - 
Промена на објективна вредност - признаено во останата сеопфатна добивка 
(ревалоризациони резерви) (Бел.17) 283.866 42.966 

На 31 декември  765.644 1.632.234 
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Финансиски средства расположливи за продажба (продолжува) 

 

Продажба на вложувања во АД ГА-МА 
Вложувањето во АД ГА-МА Скопје, кое со состојба на 31 декември 2020 година изнесува 1.150.456 илјади денари во 
целост се состоеше од паричен и непаричен влог, евидентиран според набавната вредност на средствата на датумот 
на вложувањето. Непаричниот влог се состоеше од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат Гасоводниот 
систем на Република Северна Македонија.  
  
Владата на РСМ и Макпетрол АД Скопје кои поседуваа по една обична акција, имаа меѓусебни судски спорови во 
однос на сопственоста на ГА-МА АД Скопје.  
 
Во Службен весник бр. 317 од 31 декември 2020 годинa, објавен е Закон за решавање на спорот помеѓу Владата на 
Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје по пат на спогодба. Согласно Спогодбата, којa е дел од 
Законот, двете страни се согласни да ги прекинат и да ги завршат судските постапки кои се водат пред национални 
судови – Основен суд Скопје II Скопје.  

 
Согласно член 3 од Законот, двете страни склучија Спогодба за регулирање на меѓусебните односи, за што е 
постигната согласност помеѓу Владата на РСМ и Макпетрол АД Скопје пред Центарот за разрешување на спорови и 
преговори при Секретаријатот на Енергетската заедница во Виена на 05 ноември 2019 година. Согласно Спогодбата 
која е составен дел на Законот, двете страни склучија Спогодбата, потоа го известија судот за одрекување од тужбите 
и тужбените барања и за согласност за одрекување и откажување, за што судот донесе формални решенија, со 
клаузула за правосилност и извршливост. Отакако обезбедија Решенијата, Макпетрол АД ја понуди на продажба 
својата акција во ГА-МА АД на Владата на РСМ за цена од 32.773.905 евра.  
 
Вo текот на 2021 година, целата постапка е завршена и на 27 август 2021 година, по налог на Владата, Акционерското 
друштво за вршење на енергетски дејности Национални енергетски ресурси Скопје во државна сопственост ја купи 
акцијата на Макпетрол а.д. Скопје за износ од 32.773.905 евра или во денарска противвредност од 2,015,382 илјади 
денари. Остварените приходи од продажба во износ од 864.926 илјади денари се признаени во останати приходи 
(Белешка 21). 
 

13 Финансиски побарувања 
 2021 2020 
   
Финансиски позајмици на правни субјекти 620 985 
Финансиски позајмици на вработени 1.619 641 

 2.239 1.626 
Од кои:   
Краткорочни финансиски побарувања 1.001 804 
Долгорочни финансиски побарувања 1.238 822 

 2.239 1.626 

 

Во текот на 2021 година, Групата одобри нови кредити по основ на продажба на стоки на кредит во износ од 1.656 
илјади денари (2020: 771 илјади денари) и оствари прилив од наплата на кредити и позајмици во износ од 1.044 илјади 

денари (2020: 2,053 илјади денари).  

 

Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио 
Салдото на финансиските побарувања на датумот на известување може да се анализира според следниве категории 
на кредитен ризик: 
 
 Недоспеани  

Доспеани 
неоштетени Оштетени Вкупно  

31 декември 2021     
Набавна вредност 2.239  - 34.725  36.964  
Исправка на вредност - - (34.725) (34.725) 

Нето евидентирана вредност 2.239  - - 2.239  

 
31 декември 2020     
Набавна вредност 1.626 - 34.725  36.351 
Исправка на вредност - - (34.725) (34.725) 

Нето евидентирана вредност 1.626 - - 1.626 
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Финансиски побарувања (продолжува) 

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост 
Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2021 и 2020 
година е како што следи: 
  2021 2020 
    
На 01 јануари   34.725 34.944  
Отпис на резервација  - (219) 

На 31 декември   34.725 34.725 

 

14 Залихи 
 2021 2020 

   
Трговски стоки 767.722 568.350 
Ситен инвентар и резервни делови 159.885 154.080 
Недовршено производство и готови производи 117.794 122.391 

  1.045.401 844.821 

 
Движењето на сметката на исправката на вредноста на залихите на деривати и трговски стоки во текот на 2021 и 2020 
година е како што следи: 

    

  2021 2020 

    

На 01 јануари   41.648 41.679  

Расход од обезвреднување на залихи (Бел. 23)                       1.138  905 

Приход од исправка на вредноста на залихите (Бел. 21)                     (3.291) (936) 

На 31 декември   39.495 41.648 

 

15 Побарувања од купувачи и останати побарувања 
 2021 2020 
Побарувања од купувачи   
Домашни купувачи 435.978  462.933 
Странски купувачи 60.612  10.563 

 496.590  473.496 
Намалено за: резервирања за оштетувања  (261.878) (277.379) 

 234.712  196.117 
Побарувања за пресметани камати   
Побарувања од пресметани камати на купувачите 449.112   449.596  
Намалено за: резервирање поради оштетување по камати (446.752) (447.572) 

 2.360  2.024 

   
Останати тековни побарувања   
Аванси на добавувачи 496.844  112.132 
Однапред платени трошоци 186.343  94.109 
Побарувања од продажба на платежни картички за полнење нафтени 
деривати 180.465  152.403 
Побарувања за припејд картички за гориво 80.159  83.818 
Побарувања од вработени 7.962   8.504 
Побарувања од државата по основ на даноци и акцизи 6.670  - 
Останати побарувања 1.318  3.472 

  959.761                  454.438  
Намалено за: резервирања за оштетувања на останати побарувања (3.949)                    (5.030) 

  955.812                   449.408  

  1.192.884                  647.549  
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Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува) 

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи и побарувањата за пресметани 

камати 
 
31 декември 2021 Недоспеани  

Доспеани 
неоштетени Оштетени Вкупно  

     
Набавна вредност 204.774  32.298  708.630  945.702  
Исправка на вредност - - (708.630) (708.630) 

Нето евидентирана вредност 204.774  32.298  -  237.072  

 

31 декември 2020 Недоспеани  Доспеани 
неоштетени 

Оштетени Вкупно  

     
Набавна вредност 176.895 21.246 724.951 923.092 
Исправка на вредност - - (724.951) (724.951) 

Нето евидентирана вредност 176.895 21.246 - 198.141 
 

Старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите и побарувањата за пресметани камати е 
како што следи: 
  2021 2020 
    
Од 1 - 3 месеци  10.323 4.340 
Од 3 - 6 месеци  7.291 6.256 
Од 6 - 12 месеци  4.636 3.713 
Над 1 година  10.048 6.937 

  32.298 21.246 

 

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост 
 2021 2020 
   
На 01 јануари 729.981 721.235 
Тековни оштетувања (Б.23)* 7.993 10.310 
Ослобод.на резервации (Б.21) (8.380) (1.661) 
Отпис на резервација (17.015) 97 

На 31 декември 712.579 729.981 

Отпис на ненаплат.побарув.* (Б.23) 683 81 

Вкупно оштетување и отписи* (Бел.23) 8.676 10.391 

 

16 Парични средства и еквиваленти 
 2021 2020 
   
Денарски и девизни сметки кај домашни банки 208.496 174.569 
Готовина во благајна  896 1.105 
Парични еквиваленти – вредносни картички 57.407 65.024 
Останати парични средства 47.969 39.684 

 314.768 280.382 
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17 Капитал  

Акционерски капитал 
 Број на акции  Износ (000 мкд) 

 
емитирани сопствени 

 
во оптек 

 
 емитирани сопствени 

 
премија 

 
во оптек 

         
01 јан.2020 112,382 (10,284) 102,098  3,483,842 (318,804) - 3,165,038 

Откуп на 
сопств.акции - (954) (954) 

 
- (29,574) - (29,574) 

31 дек. 2020 112,382 (11,238) 101,144  3,483,842 (348,378) - 3,135,464 
         
01 јан.2021 112,382 (11,238) 101,144  3,483,842 (348,378) - 3,135,464 

31 дек. 2021 112,382 (11,238) 101,144  3,483,842 (348,378) - 3,135,464 

Номинална вредност по акција – 511.29 Евра 
 
Во текот на 2020 година Матичното Друштво откупи 954 сопствени акции за износ од 70,174 илјади денари. 
 
Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи: 
 
 31 декември 2021 31 декември 2020 
Домашни правни лица 39.54% 39.28% 
Домашни физички лица 59.04% 59.50% 
Странски правни лица 0.40% 0.40% 
Странски физички лица 1.02% 0.82% 

 100.00% 100.00% 

 

Резерви 
Движењето на сметките на резервите е како што следи: 
 

 Ревал. 
Резерви 

Законски 
резерви 

Статут. 
резерви 

Рез.од 
прев.на 
стр.вал. 

Вкупно 

      
01 јануари 2020 190.645 73.850 456.308 (13.018) 707.785 
Распоред на акумул.добивка - 43.908 (91.716) - (47.808) 
Преведување на странски валути 42.966 - - (10) 42.956 

31 декември 2020 233.611 117.758 364.592 (13.028) 702.933 
      
01 јануари 2021 233.611  117.758  364.592  (13.028) 702.933  
Распоред на акумул.добивка - 17.476  (16.215) -  1.261  
Преведување на странски валути 283.866  - - (985) 282.881  

31 декември 2021 517.477  135.234  348.377  (14.013) 987.075  

 

Дивиденди 
Во текот на 2021 Матичното Друштво распредели дел од акумулираните добивки за дивиденди и награди во вкупен 
износ од 287.537 илјади денари (2020: 288,108 илјади денари). 
 

18 Позајмици 
 2021 2020 
Долгорочни позајмици со камата од домашни банки   
Позајмици со фиксна каматна стапка  - 120.000 
Краткорочни позајмици со камата од домашни банки   
Краткорочни кредити од домашни банки со фиксна каматна стапка 95.540 1.782.878 
Краткорочни кредити од домашни банки со варијабилна стапка - 200.000 
Останати обврски кон домашни банки со фиксна каматна банка 374 - 

 95.914 2.102.878 
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Позајмици (продолжува) 
Во текот на 2021 година, Групата позајми краткорочни средства во вкупен износ од 6.497.822 илјади денари (2020: 
7.641.049 илјади денари) и отплати дел од вкупните позајмици во износ од 8.504.786 илјади денари (2020: 7.873.634 
илјади денари). Отплатата на позајмиците е гарантирана со залог врз дел од недвижностите, постројките и опремата на 
Матичното Друштво (Белешки 6 и 27). 
 

19 Обврски кон добавувачи и останати обврски 
 2021 2020 
Добавувачи   
Домашни добавувачи 376.093  330.971 
Странски добавувачи 124.411  73.681 

 500.504  404.652 
Останати тековни обврски    
Аванси од купувачи 434.419 104.876 
Обврски по ДДВ и акцизи 206.474 169.153 
Обврски од продажба на платежни картички за полнење на нафтени 
деривати 167.307 

                        
178.577  

Обврски кон вработени за плати  65.468 63.025 
Обврски за издадени припејд картички за горива 63.502             66.618  
Пресметани трошоци 35.827 33.190 
Обврски придонеси од плата 33.227 31.700 
Резервирања за отпремнини 2.556 2.818 
Обврски по дивиденди 4.295 3.016 
Обврски за данок на имот 207 - 
Останати обврски 70 972 

  1.013.352                653.945  

  1.513.856            1.058.597  

 

20 Одложени приходи од државни поддршки  

  2021 2020 
    
Поддршка од Владата на РСМ  - 3,915 

  - 3,915 

 
 
Во текот на 2021 и 2020 година, подружницата ТРД Телевизија Макпетрол Телма Дооел, прими државни поддршки во 
вкупен износ 8.436 илјади денари (2020: 21.077 илјади денари) за ублажување на последиците од КОВИД-19 
пандемијата согласно мерките на Владата на РСМ,  како што следи: 

 
- индиректна финансиска поддршка врз основа на известување за отпис на обврски во вкупен износ од 4.746 

илјади денари во форма на ослободување од плаќање на надоместот за фреквенција (2020: 5.599 илјади 
денари); 
 

- финансиска поддршка добиена во пари во износ од 2.783 илјади денари од Агенција за аудио и 
аудиовизулени медиумски услуги – АВМУ на РСМ (2020: 4.362 илјади денари);  
 

- финансиска поддршка добиена во пари во вкупен износ од 905 илјади денари од Еурофокус за реализирани 
медиумски проекти и емисии (2020: 4.149 илјади денари); 
 

- Државната поддршка добиена во пари во 2020 година во вкупен износ од 3,915 илјади денари од пакетот 
мерки на Владата на РСМ за покривање на загубите од деловното работење на подружницата како 
последица од КОВИД-19 пандемијата кој беше разграничен и неговата реализација одложена за 2021 година, 
согласно условите предвидени со пакетот мерки на Владата е прикажан како реализиран во 2021 година; и 
 

- во текот на 2020 година - индиректна финансиска поддршка во вкупен износ од 3,052 илјади денари во форма 
на ослободување од плаќање на задолжителните придонеси за исплатени плати за месеците јуни, јули и 
август 2020 година.  
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Одложени приходи од државни поддршки (продолжува) 
Прзнаените приходи од реализирани државни поддршки се како што следи: 
 2021 2020 

   

Индиректна државна поддршка во форма на ослободување на плаќање на 

обврски 
4.746 8.651 

Државни поддршки добиени во парични средства 3.688 8.511 

Ослободување на разграничени државни поддршки 3.915 - 

На 31 декември 12.349 17.162 

 

 

21 Останати деловни приходи 
 2021 2020 
   
Приходи од продажба на ГА-МА (Бел. 12) 864.926 - 
Приходи од дивиденди 120.332 84.532 
Приход од отпис на обврски   78.207 36.220 
Приходи од добиени рабати 26.260 26.533 
Приход од ослобод.на резерв. на побарувања (Бел.15) 8.380 1.661 
Приход од исправка на вредноста на залихите (Бел. 14) 3.291 936 
Приход од продажба на недвиж. постројки и опрема (Бел. 6) 1.551 2.457 
Останати приходи  32.115                      22.430  

  1.135.062                    174.769  

 

22 Трошоци на вработени 
 2021 2020 
   
Бруто плати 1.184.796 1.155.027 
Останати со закон утврдени надоместоци 146.551 51.667 
Отпремнини за пензионирање 2.556 2.818 

 1.333.903 1.209.512 

 
Останатите задолжителни надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за исхрана на 
вработените, превоз до и од работа, регреси за годишен одмор, разни видови помош и сл.  

 

23  Останати деловни трошоци 
 2021 2020 
   
Трошоци за транспорт и комуникации 278.514 244.919 
Услуги од надворешни субјекти  92.055 97.916 
Одржување 85.637 77.931 
Трошоци за ТВ емитувања и продукција (вкл.автор.дог.) 62.204 47.260 
Банкарски трошоци 53.031 37.025 
Трошоци за осигурување 51.780 46.984 
Маркетинг и промоции (вклуч.и донации) 45.456 58.496 
Кусоци  31.914 26.274 
Закупнини 29.249 29.554 
Членарина и слични трошоци 11.802 11.856 
Расход од оштетување и отпис на побарувања (Бел.15) 8.676 10.391 
Нето сегашна вредност на прод. и расх. недвиж, постројки и опрема (Бел.6) 2.917 3.522 
Вредносно усогласување на залихи (Бел.14) 1.138 905 
Трошоци за проект Топ тема на ваша страна - 2.136 
Отпис на вложувања во подружници (Бел.1) - 372 
Останато 34.410 39.311 

  788.785 734.852 
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24 Финансиски приходи и расходи 
 2021 2020 
Приходи   
Приходи од камати 3.513  4.508 
Позитивни курсни разлики 3.051  1.658 

 6.564  6.166 
Расходи   
Расходи по камати (30.474) (55.701) 
Негативни курсни разлики (3.300) (1.607) 

 (33.774) (57.308) 

Финансиски (расходи), нето (27.210) (51.142) 

 

25 Данок на добивка 
Усогласувањето на вкупниот даночен трошок со добивката според консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка 
за 2021 и 2020 година е како што следи: 
 2021 2020 
   

Добивка пред оданочување 1.565.687  383.693  
Усогласување за:   
Неодбитни трошоци за даночни цели 145.322  62.026  
Даночен кредит за наплатени побарувања (7.302) (6.514) 
Даночен кредит за вратен дел од заем (328) (843) 
Даночен кредит за дивиденди (135.174) (98.144) 

Основа за оданочување 1.568.205  340.218  
Даночна стапка 10% 10% 

Тековен даночен трошок 156.821 34.022 

Намалување на пресметаниот данок на добивка (808) (2.280) 
Ефект од консолидациски усогласувања 1.785 3.242 

Данок на добивка 155.844 34.984 

Ефективна даночна стапка 9,95% 9,12% 

 
 

26 Заработувачка по акција  
Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на 
имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни 
акции). со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината. 
  2021 2020 
   
Добивка за сопствениците на обични акции 1.409.843 348.709 
Пондериран просечен број на обични акции во оптек 101.144 101.732 

Заработувачка по акција – осн. и развод. (денари по акција) 13.939 3.428 

 

27 Неизвесни и превземени обврски  

Судски спорови 
Со состојба на 31 декември 2021 судските постапки покренати против Групата изнесуваат 55.469 илјади денари (2020: 
2.396.992 илјади денари).  
 
На датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби 
по основ на судски спорови. Раководството на Групата, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на 
тековните судски спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, 
Раководството на Групата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски. 

 

Долгорочни и краткорочни гаранции 
Со состојба на 31 декември 2021 година, Групата има превземени обврски по долгорочни и краткорочни денарски и 
девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 223.864 илјади денари (2020: 
182.105 илјади денари). 
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Неизвесни и превземени обврски (продолжува) 

 

Даночни обврски 
Консолидираните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Групата подлежат на даночна контрола 
од страна на даночните власти во периодот од 5 години и по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската 
година можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот 
на овие консолидирани финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ. 
 
Согласно измените во Законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на 
извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Матичното Друштво има обврска да изготви 
извештај за трансферни цени за 2021 година најдоцна до 30 септември 2022 година. До датумот на овој извештај, 
Матичното Друштво нема изготвено извештај за трансферни цени. Матичното Друштво спроведува редовна проценка 
на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. 
Раководството на Матичното Друштво оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков 
материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци. 
 
 

Заложени средства  

Заложени средства  
Со состојба на 31 декември 2021, Групата нема заложени средства (2020: има залог врз дел од своите недвижности, 
постројки и опрема како обезбедување на банкарските кредити и договори за набавка на нафтени деривати). 
Прегледот на нето евидентираната вредност и проценетата вредност на дадените хипотеки со состојба на 31 
декември 2020 година е како што следи:  

 
  31 декември 2021 31 декември 2020 

Примател на 
залогот 

Опис на 
недвижноста 

Нето 
евидентирана 

вредност 
(МКД) 

Проценет 
Износ  

(во МКД) 

Проценет 
Износ  

(во ЕУР) 

Нето 
евидентирана 

вредност 
(МКД) 

Проценет 
Износ  

(во МКД) 

Проценет 
Износ  

(во ЕУР) 
        

Халк Банка 
АД Скопје  

 Бензински 
Станици. хотел 
Струга. - - 

- 

446.344.959 676.188.018 

 
 

10.960.353 
        

Комерцијална 
Банка АД 
Скопје 

Управна зграда. 
административни 
објекти. хотел 
Маврово. 
останат 
недвижен имот. 
опрема. 
инвентар. 
енергетски 
постројки - - 

- 

308.061.315 1.377.479.571 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.327.610 
        

  - - - 754.406.274 2.053.667.589 33.287.963 

 

Капитални обврски 
Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во консолидираните 
финансиски извештаи. 
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Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува) 
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено) 
 
 

 

36 

 

 

28 Трансакции со поврзани субјекти 
Групата има трансакции со своите подружници и придружени друштва во текот на своите редовни деловни 
активности. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки.  
Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините 
кои завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година. 
 Побарувања Обврски Приходи Расходи 

2021     
Придружени друштва     
Оилко КДА Скопје 13.183 18.901 117.554 395.408 
     
Клучен раководен кадар     
Побарувања 338 - - - 
Краткорочни користи - - - 57.936 

     
2020     
Придружени друштва     
Оилко КДА Скопје 8.135 16.689 100.782 331.926 
     
Субјекти каде Групата има подеднакво 
учество во капиталот     
АД Га-ма Скопје 3.685 13.598 24.037 71.895 
     
Клучен раководен кадар     
Побарувања 711 - - - 
Краткорочни користи - - - 69.744 

     
 

29 Настани по периодот на известување 
 
По 31 декември 2021 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие консолидирани 
финансиски извештаи, следниве настани се материјално значајни за објавување во овие консолидирани финансиски 

извештаи: 
 

- Во текот на 2021 година, Матичното Друштво донесе Одлука и склучи договор за продажба на хотел Маврово 
за износ од 1.416.000 евра. До датумот на овие консолидирни финансиски извештаи, Друштвото прими аванс 
во износ од 3.000 илјади денари и процесот е сеуште во тек. 

 
- Како резултат на новонастанатата глобална политичка – економска и енергетска криза во текот на месец 

февруари 2022 година, Раководството на Групата ги следи кредитниот, ликвидоносниот и оперативните 
ризици на дневна основа. Во таа смисла, Раководството на Групата ги анализира настаните на локално и 
меѓународно ниво врз финансиската состојба и резултатите од работењето на Групата. Овие консолидирани 
финансиски извештаи содржат значајни проценки во однос на исправката на вредноста на побарувањата и 
залихите. Исто така, Групата ги анализира настаните кои може да предизвикаат оштетување на средствата и 
до датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, оценува дека не постојат такви настани.  
 
Раководството на Групата се уште не може со разумна сигурност материјално да го квантифицира влијанието 
на кризата. Раководството на Групата оценува дека, до датумот на издавањето на овие консолидирани 
финансиски извештаи, работењето и финансиската состојба на Групата се материјално непроменети како 
резултат на кризата. Раководството во исто време презема чекори, за да ги амортизира претстојните 
евентуални негативни влијанија предизвикани од глобалната политичко-економска и енергетска криза и да 
обезбеди непречено оперативно работење, со внимателно планирање на својата ликвидност и 
прилагодување на ново настанатите услови во домашната и светската економија.  
 
Раководството на Групата смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување. 
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„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ 

XXVI СОБРАНИЕ 

Бр.0201-  

30.5.2022 год. 

          ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и 

членот 35 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на 

„Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, 

донесе 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

 

за усвојување на Консолидираната Годишна сметка,  

Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците  

за периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година  

и Извештајот на независниот ревизор 

 

 

Член 1 

 

 Се усвојуваат Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните 

Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2021 

до 31.12.2021 година и Извештајот на независниот ревизор, со следниве 

резултати: 

 

1. Вкупен приход      22.650.695.327 денари 

2. Удел во добивката на 

придружното друштво ОИЛКО КДА          18.836.056 денари 

3. Се вкупен приход     22.669.531.383 денари 

4. Вкупен расход      21.103.844.560 денари 

5. Добивка пред оданочување      1.565.686.823 денари 

6. Данок на добивка          155.843.607 денари 

7. Добивка по оданочување      1.409.843.216 денари 

 

 

Консолидираната годишна сметка, Консолидираните Финансиски 

извештаи и Извештајот на независниот ревизор од ставот 1 на овој член се 

составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

 

 

           ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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1
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА УПРАВЕН ОДБОР





страна

XI.
Примања на членовите на Управниот Одбор и Надзорниот Одбор на 

Макпетрол АД Скопје остварени во 2021 година
24

С О Д Р Ж И Н А

I.

Главни фактори и околности коишто влијаеле врз работењето, промени во 

опкружувањето во чиишто рамки дејствува  Макпетрол АД Скопје, одговор 

на тие промени и нивно влијание

3

II.
Показатели за постигнатиот финансиски резултат на Макпетрол АД Скопје 

во 2021 година
4

III.
Политика на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста на 

работењето на Макпетрол АД Скопје
12

IV. Политика на дивиденди 13

V.
Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина и 

Политика на управувањето со ризикот и други индикатори на работењето
14

VIII. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна 23

VI. Комуникација со засегнати лица 18

VII. Животна средина и општествен интерес 20

XII. Изјава за примена на Кодексот за корпоративно управување 27

IX.
Изгледи за идниот развој на Макпетрол АД Скопје и неговиот деловен 

потфат и активностите во сферата на истражувањето и развојот
24

X. Информации во врска со стекнување сопствени акции 24
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I. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ ВРЗ РАБОТЕЊЕТО, 
ПРОМЕНИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ ДЕЈСТВУВА 
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ, ОДГОВОР НА ТИЕ ПРОМЕНИ И НИВНО ВЛИЈАНИЕ 

 
  Во 2021 година продолжи здравствената криза, а истовремено светот западна и 

во сериозна енергетска криза, поради недостиг од електрична енергија и 
природен гас. Тоа предизвика енормно зголемување на цените на енергенсите на 
светските берзи, но и на другите стоки на пазарот, што доведе и до сериозно 
зголемување на инфлацијата во светски рамки. Цената на суровата нафта се 
зголеми на 80 УСД/барел, цената на природниот гас на 2200 УСД/1000 NM3, а 
цената на електричната енергија до 500 ЕУР/MWh. 

  Изградбата на гасоводите „Северен поток 2“ и вториот крак од „Турски поток“ во 
2021 година заврши, но гасоводот „Северен поток 2“ иако е наполнет и подготвен 
за употреба, сѐ уште чека сертификација од Европската енергетска заедница и од 
германскиот регулатор. 

  На политички план, во 2021 година, конфронтацијата помеѓу големите светски 
сили (САД и НАТО од една страна и Русија и Кина од друга) значително се 
заостри, што претставува сериозна закана по светскиот мир. 

  Но и во вакви услови (здравствена и енергетска криза, економски и политички 
санкции и меѓусебни конфронтации), светската економија во 2021 година 
покажува постепено опоравување во однос на 2020 година. Доказ за тоа е и 
зголемувањето на БДП, зголемената побарувачка на енергенси и зголемување на 
инвестициите, особено во зелена енергија. 

 

   
  И покрај позитивните оценки и извештаи за напредокот и за реформите на 

нашата земја од страна на Европскиот совет, Република Северна Македонија, 
ниту во 2021 година, не ги отпочна преговорите за членство со ЕУ, поради ветото 
од Бугарија. 

  На економски план, 2021 година за Република Северна Македонија беше уште 
една тешка година. Здравствената криза предизвикана од вирусот КОВИД-19 
продолжи со различен интензитет.  

  Во последниот квартал од годината, земјата влезе во сериозна енергетска криза. 
Цените на многу производи се зголемија, а Регулаторната комисија за енергетика 
и водни услуги, донесе Одлуки за зголемување на цените на електричната и 
топлинската енергија за 9,48%, односно 14% со важност од 1.1.2022 година. 

  Сивата економија, трговскиот дефицит и задолженоста на земјата сѐ уште се на 
високо ниво. Јавниот долг во 2021 година достигна ниво на задолженост од 60,9% 
од БДП. 

  Инфлацијата изнесува 3,2% на годишно ниво за цела 2021 година, а 
проектираниот БДП за годината бележи раст од 3,9 %. 

  Подзаконските акти за регулирање на пазарот со нафтени деривати и Законот за 
биогорива не се донесоа ниту во 2021 година. 

 
 
 
 

Годишен извештај на Управен одбор 

 Во Република Северна Македонија, во 2021 година, се одржаа локални избори 
на кои победи опозицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Нетрпението помеѓу 
политичките субјекти од Власта и од Опозицијата го достигна својот максимум. 
Тоа доведе до чести блокади во работењето на Собранието на Република 
Северна Македонија и до одложување на носењето на многу предлог-закони 
важни за стопанството и за граѓаните во земјата. 

185



 

 

 

 

 

 

  Конечно, во 2021 година се реализираше Спогодбата помеѓу „Макпетрол“ А.Д. и 
Владата на Република Северна Македонија за продажба на уделот на 
„Макпетрол“ А.Д. во АД „ГА-МА“. Согласно истата, Владата му исплати на 
„Макпетрол“ А.Д. износ од 32.773.905 евра и стана единствен сопственик на 
гасоводниот систем во земјата. 

  Во 2021 година продолжи наградната игра на Друштвото „ВЕРНА ЛОЈАЛНОСТ“, 
но продолжија и нападите и вооружените грабежи на малопродажните објекти на 
Друштвото. 

  И покрај големите предизвици со кои се соочи Друштвото во текот на годината, 
може да се заклучи дека со големиот ангажман на Раководството, како и на сите 
вработени, се обезбедија услови за рентабилно работење на истото. 

  Особено е важно да се истакне дека со воведување и придржување до строгите 
превентивни здравствени протоколи на сите локации на коишто Друштвото ги 
врши дејностите, во ниту еден момент не се загрози здравјето на вработените и 
здравјето на потрошувачите, а со самото тоа се овозможи непречено 
функционирање на Друштвото. 

 
 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТИГНАТИОТ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ НА МАКПЕТРОЛ 
АД СКОПЈЕ ВО 2021 ГОДИНА 

 
 

➢ Анализа на движењата во Билансот на успех 
 
 

Во табелата подолу се прикажани издвоени финансиски информации, како и 
нивната промена споредбено со претходниот период: 

 
Информации од Билансот на успех 

          

  

Тековен 
период 

31.12.2021 

Претходен 
период 

31.12.2020 Промена 
% на 

промена 

Вкупни приходи 22.478.315 16.756.638 5.721.677 34,15% 

Оперативни приходи 22.337.366 16.652.453 5.684.913 34,14% 

Приходи од продажба 21.331.561 16.562.715 4.768.846 28,79% 

   - % во оперативни приходи 95,50% 99,46%     

          

Вкупни расходи 20.952.064 16.375.585 4.576.479 27,95% 

Оперативни расходи 20.914.732 16.427.274 4.487.458 27,32% 

Набавна вредност на трговски стоки 18.409.086 14.045.390 4.363.696 31,07% 

   - % во оперативни расходи 88,02% 85,50%    

          

Финансиски расходи 32.734 57.077 -24.343 -42,65% 

          

Добивка од редовно работење 1.526.251 381.053 1.145.198 300,54% 

 

 Во текот на 2021 година, „Макпетрол“ АД Скопје оствари вкупен приход во 
износ од 22,48 милијарди денари, кој е поголем од минатогодишниот за 5,72 
милијарди денари, односно остварен е раст од 34,15%.  
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  Во текот на 2021 година, продолжи пандемијата предизвикана од вирусот Ковид-
19, а со тоа и здравствената и економската криза, како на локално, така и на 
глобално ниво. 

  На глобално ниво, во најголем број од западните земји, првите знаци на 
закрепнување на економијата, се почувствуваа уште на почетокот на годината со 
започнувањето на вакцинацијата против Ковид-19.  

  Во Република Северна Македонија масовната вакцинација започна во вториот 
квартал и продолжи сѐ до крајот на годината, што неминовно беше една од 
причините за олабавување на рестриктивните мерки, а со тоа и за зголемување 
на економската активност.  

  Масовната вакцинација на глобално ниво доведе и до релаксирање на мерките 
за патување, со што повторно се отворија граничните премини и аеродромите, а 
туристичките патувања беа дозволени за граѓани кои се целосно вакцинирани.  

  
  Глобалниот и локалниот развој на пандемијата, а и успешноста на справувањето 

со истата, неминовно влијае и врз работењето на „Макпетрол“ АД, односно на 
остварените квартални резултати.  

  
  На квартално ниво, вкупните приходи во 2021 година бележат постепена 

стабилизација. Доколку се исклучи влијанието на трансакцијата за продажба на 
акцијата во АД „ГА-МА“, може да се заклучи дека вкупните приходи во третиот 
квартал речиси го достигнаа и предпандемското ниво, како резултат на 
посветеноста и ангажираноста на Раководството. 

 

 

  
    
  Во структурата на приходите, најголем удел со 94,90% имаат приходите од 

продажба, од кои 91,74% се остварени преку продажба на домашен пазар, а само 
3,16% се остварени преку продажба на странски пазар. 

 Приходите од продажба, како на домашен така и на странски пазар, се 
остваруваат во најголем дел преку двете најзначајни функции, малопродажба и 
големопродажба. 

  Во графиконот подолу може да се види соодветната поделба. 
 

К1/2019 К2/2019 К3/2019 К4/2019 К1/2020 К2/2020 К3/2020 К4/2020 К1/2021 К2/2021 К3/2021 К4/2021

Вк. Приходи 4.697.355 5.674.707 6.724.198 5.800.982 4.814.724 3.153.322 4.521.989 4.266.603 3.961.524 4.934.729 7.408.888 6.173.174

Вк. Расходи 4.658.245 5.448.243 6.343.585 5.477.641 4.776.098 3.098.997 4.367.899 4.132.591 3.921.032 4.751.917 6.280.501 5.998.614

Добивка пред одан. 39.110 226.464 380.613 323.341 38.626 54.325 154.090 134.012 40.492 182.812 1.128.387 174.560
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  Порастот на приходите, споредбено со минатата година, во најголем дел се 

должи на зголемените приходи на мало за 30,65%, а истите учествуваат со 
87,17% во приходите од продажба. Трендот на пораст на приходите на мало во 
годината, се должи на: 

• Зголемување на прометот со нафтени деривати за 12,98%; 

• Зголемување на прометот на останатиот малопродажен асортиман (ДАС) 
за 16,22%;  

• Значителното зголемување на прометот со метан за 90,39%. 
 
  Приходите на големо бележат раст од 17,46%, што во најголем дел е резултат 

на растот на продажбата на млазно гориво за 82,28%. Продажбата на млазно 
гориво се зголемува во втората половина на годината, како резултат на 
олабавувањето на Ковид-рестрикциите за патувања. 

    Подолу е прикажана продажбата на нафтените деривати и останатите горива во 
тони, во текот на изминатите три години, заедно со поделба на малопродажба и 
големопродажба. 
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 На следниот дијаграм е прикажана структурата на продажбата на нафтените 
деривати и останатите горива во текот на 2021 година. 

 

 
 

 Продажбата на странски пазар, односно извозот на млазното гориво, постепено 
се стабилизира со олабавувањето на Ковид-рестрикциите за патување во втората 
половина на 2021 година. 
 

 
 
  
  Вкупните расходи остварени во 2021 година се во висина од 20,95 милијарди 

денари што претставува зголемување во однос на минатата година за 4,58 
милијарди денари или за 27,95%.  

  Порастот во најголем дел се должи на зголемените расходи за набавна вредност 
на трговски стоки од 31,07%. Набавната вредност го следи трендот на приходите 
од продажба, што е неминовно со оглед дека истата во апсолутен износ е дел од 
приходите од продажба, односно зафаќа околу 86% од приходите. 

  

20.620.966 

710.595 

16.256.110 

306.605 

21.212.981 

1.247.393 

 -  5.000.000  10.000.000  15.000.000  20.000.000

Приходи на домашен пазар

Приходи на странски пазар

Приходи од продажба на домашен и странски пазар во 000 МКД

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

Бензини
14%

Дизели
57%

Мазут
1%

Млазно гориво
5%

Бутан-пропан
2%

Автоплин
4%

Глицерин
0% Природен гас

16%

Метан
1%

СТРУКТУРА НА ПРОДАЖБАТА ВО 2021-ВА ГОДИНА

Годишен извештај на Управен одбор 

189



 

 

 

 

 

 

  Расходите за набавна вредност на трговски стоки, односно набавните цени, се 
расходи врз кои Друштвото има лимитирано влијание. Истото се должи на 
регулирањето1 на најголем дел од набавните цени на нафтените деривати. 
Доколку набавната цена на одреден дериват не е регулирана, истата зависи од 
глобални фактори и движења, како што се цените на нафтените деривати на 
светските берзи и курсот на денарот во однос на доларот. 

 

  
 
 На графиконот подолу се прикажани движењата на расходите во илјади денари, 
со исклучок на набавната вредност, која е презентирана претходно. 

 

 
 

 
1 Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РСМ донесува одлуки за утврдување на највисоките   малопродажни цени 
на нафтени деривати и горива за транспорт, а во истата се вклучени следниве нафтени деривати: Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98, 
Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра Лесно 1 (ЕЛ-1) и Мазут М-1 НС. 
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Вредносно усогласување на тековни ʩʨʝʜʩʪʚʘ

 Како резултат на остварените приходи и расходи, на крајот на годината, 
Друштвото оствари позитивни финансиски резултати искажани преку добивка 
пред оданочување во износ од 1.526,3 милиони денари која е поголема за

 
приближно четирипати од остварената добивка минатата година кога изнесуваше 
381,05 милиони денари.  
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 На графиконот подолу е прикажана добивката пред оданочување за 2021 
година, како и споредбата на позициите од билансот на успех со минатата година. 
Во истиот, со зелена боја, се прикажани позитивните движења, односно движења 
кои ја зголемуваат добивката, а со црвена боја се прикажани негативните, 
односно движења кои ја намалуваат добивката. 

 

 
 
 Врз база на графиконот погоре, може да забележиме дека покрај добивката од 
продажбата на акцијата во АД „ГА-МА“ во износ од 861 милиони денари, 
Друштвото оствари и значаен раст на редовните операции, со што бруто-маржата 
се зголеми за 405 милиони денари во 2021 година, во споредба со 2020 година. 
Зголемувањето на трошоците за вработените во најголем дел се должи на 
исплатата на регрес за годишен одмор и на новогодишен надоместок. 
 
➢ Анализа на движењата во Билансот на состојба 

 
Во табелата долу се прикажани издвоени финансиски информации, како и нивната 

промена споредбено со претходниот период: 

 

  

Тековен 
период 

31.12.2021 

Претходен 
период 

31.12.2020 Промена % на промена 

Постојани средства 5.706.199 6.517.238 -811.039 -12,44% 

Тековни средства 2.366.893 1.695.375 671.518 39,61% 

Залихи 1.035.844 834.464 201.380 24,13% 

Побарувања од купувачи 310.426 262.386 48.040 18,31% 

Останати побарувања 524.813 194.774 330.039 169,45% 

Пари и парични еквиваленти 266.240 249.926 16.314 6,53% 

Вкупно средства 8.073.092 8.212.613 -139.521 -1,70% 

          

Главнина и резерви 6.445.383 5.075.052 1.370.331 27,00% 

Вкупно обврски 1.627.709 3.137.561 -1.509.852 -48,12% 

Тековни обврски 1.625.153 3.014.743 -1.389.590 -46,09% 

Обврски по кредити 95.914 2.102.878 -2.006.964 -95,44% 

Обврски спрема добавувачи 459.169 359.285 99.884 27,80% 
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 Врз база на информациите за Активата, презентирани во табелата и во 
графиконот погоре, може да се заклучи дека постои: 
 

• Намалување на средствата на Друштвото за 1,70%, односно на постојаните 
средства за 12,44%, во најголем дел поради продажбата на акцијата во АД 
„ГА-МА“; 

• Зголемување на тековните средства за 39,61%, во најголем дел поради 
зголемување на залихите за 24,13% и на побарувањата од купувачи за 
18,31%, како резултат на зголемениот обем на продажба во 2021 година; 

• Зголемување на останатите побарувања за скоро трипати, како резултат на 
платени аванси на добавувачи за набавка на трговски стоки. 
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 Во однос на Пасивата, односно изворите на средства, најзначајните движења 
заклучно со 31.12.2021 година се следниве: 

• Позитивна промена на структурата на вкупната пасива, односно значајно 
намалување на учеството на обврските во истата, од 38% на 20%; 

• Зголемување на капиталот на Друштвото за 27% како резултат на 
остварениот оперативен резултат, а и на капиталната добивка од продажба 
на акцијата во АД „ГА-МА“; 

• Намалување на вкупните обврски за 48,12%, во најголем дел како резултат 
на намалувањето на обврските по кредити за 95,44%, кои се исплатија 
користејќи ги средствата од продажбата на акцијата во АД „ГА-МА“.  

 
 Со оглед на главните движења кои покажуваат значаен позитивен тренд, а се 
презентирани погоре, може да се заклучи дека Друштвото работи рентабилно и 
управува оптимално со расположливите ресурси.  
 
 За континуираниот успех и за задржувањето на лидерската позиција на Друштвото 
заслужни се вработените и нивната посветеност, кои се основната сила на 
„Макпетрол“ АД. Друштвото постојано инвестира во развојот на своите вработени, 
како и во обезбедувањето на безбедни и здрави услови за работа. И покрај сите 
предизвици со кои се соочи Друштвото во текот на пандемијата, во 2021 година на 
Компанијата и се приклучија 150 нови вработени. 
 
 Во текот на 2021 година, со одлука на Управниот одбор, Друштвото исплати регрес 
за годишен одмор во нето-висина од 30.000 денари, како и дополнителен 
новогодишен бонус, исто така, во вредност од 30.000 денари, кои се повисоки и од 
просечната исплатена нето-плата во државата. 
 
 
 Во 2021 година, врз основа на Одлуката за определување на ревизори на 
финансиските извештаи на Друштвото, донесена на Собранието на акционери на 
„Макпетрол“ АД Скопје, бр.0201-28/3 од 26.5.2021 година, ревизијата ја спроведе, 
ревизорската куќа Grant Thornton ДОО од Скопје, која не дава други услуги на 
„Макпетрол“ АД Скопје. 
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III. ПОЛИТИКА НА ВЛОЖУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА ПОДДРШКА НА      
УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ 

 
Во текот на 2021 година „Макпетрол“ го продолжи силниот инвестициски циклус и 

вложи преку 301 милиони денари, како во реконструкција така и во изградба на 
нови малопродажни и големопродажни објекти. 

 
Позначајни реализирани вложувања во текот на 2021 година се следниве: 

 

 во 000 МКД 

I ВЛОЖУВАЊА ВО ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 280.353 

1. ВЛОЖУВАЊА ВО МАЛОПРОДАЖБА 235.078 

а) Вложувања во постојните бензински станици 97.230 

БС 088 Тетово 32.406 

БС 037 Неготино 20.335 

БС 054 Кичево 14.185 

БС 169 Ќојлија 13.583 

БС 051 Струмица 2.358 

БС 192 Желино 2.209 

Останати 12.154 

б) Вложувања во нови бензински станици 131.683 

БС 008 Визбегово 75.339 

БС 031 Виница 52.558 

БС 094 Прилеп 3 3.786 

в) Останати вложувања 6.165 

2. ВЛОЖУВАЊА ВО ГОЛЕМОПРОДАЖБА 45.275 

Авиосервис Петровец 14.438 

Работна Единица Прилеп 11.230 

ТНГ Миладиновци 7.003 

Склад Илинден 3.387 

Работна Единица Струмица 3.282 

Работна Единица Кочани 2.852 

Останати 3.083 

II ВЛОЖУВАЊА ВО НЕЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 4.711 

Вложувања Хотел Струга 4.465 

Останати 246 

III ОСТАНАТИ ВЛОЖУВАЊА 15.487 

Дирекција за одржување и Дирекција за развој и инвестиции 7.609 

Деловна Зграда - Седиште на Друштвото 5.781 

Дирекција за информатички технологии 1.765 

Дирекција за стандардизација, квалитет и екологија 332 

ВКУПНО ВЛОЖУВАЊА ВО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА 300.551 
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IV. ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ 

       
 Друштвото води резидуална политика на исплата на дивиденди. Друштвото 
најпрво ги планира средствата наменети за инвестирање, потоа ги оценува своите 
можности за финансирање, вклучувајќи ја и можноста за задолжување.  
 
 Дивидендата што ќе биде дистрибуирана ќе биде еднаква на разликата меѓу 
можностите за финансирање и плановите за инвестирање. 
 
 Согласно Одлуката бр. 0201-28/2-3 за плаќање на дивиденда по Годишната 
сметка на Друштвото за 2020 година, донесена на 25-тата Седница на 
Собранието на акционерите одржана на 26.5.2021 година, Друштвото изврши 
исплата на дивиденда на 31.8.2021 година. 
Дивидендата е исплатена во бруто-износ од 202.288.000 денари, односно 2.000 
денари бруто-износ по акција. 

 
Во табелата долу е прикажан дивидендниот принос во последните пет години. 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Дивиденден принос2 3,75% 3,64% 2,74% 2,57% 2,74% 

 
2 Дивиденден принос = Објавена дивиденда / Последна пазарна цена на крај на периодот 
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V. ПОЛИТИКА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА 
ГЛАВНИНА И ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИКОТ И ДРУГИ 
ИНДИКАТОРИ НА РАБОТЕЊЕТО  

     
 

➢ Долгорочен долг спрема основна главнина 
 

 Структурата на изворите на средства на Друштвото се состои од главнината и 
обврските, каде се вклучени долгорочните и краткорочните обврски, како и 
обврските по кредити. Главнината се состои од уплатен капитал, ревалоризациони 
резерви, законски резерви и акумулирана добивка. 
 
 Раководството периодично ја анализира структурата на изворите на средства, со 
цел обезбедување на оптимална структура на истите.  
 
 Обврските по кредити и можностите за финансирање преку истите, како еден од 
изворите на средства, внимателно се следат и се разгледуваат, со цел 
обезбедување на флексибилни извори на средства кои може да се приспособат на 
потребите на Друштвото.  
 
 Раководството на Друштвото континуирано се фокусира на обезбедување на 
кредитни линии кои имаат најповолни услови, преку склучување договори за 
кредитни рамки со комерцијалните банки. 
 
 Во своето работење, Друштвото најчесто користи краткорочни кредити, кои се 
користат во оперативното работење на Друштвото, за управување со работниот 
капитал и за оптимизација на краткорочната ликвидност. 
 
 Наспроти нив, долгорочните кредити се користат кога средствата од истите се 
употребуваат за финансирање на капитални инвестиции и проекти, со што се 
усогласува рочната структура на средствата и изворите на средства.  
 
 Заклучно со крајот на 2021 година, Друштвото нема искористено долгорочни 
кредити и инвестицискиот циклус го финансира преку краткорочните ликвидни 
средства и извори на средства. За повеќе детали погледнете ја табелата подолу: 

 

  
Тековен период 

31.12.2021 

Претходен 
период 

31.12.2020 Промена 

        

        

Вкупно обврски 1.627.709 3.137.561 -48,12% 

Обврски по кредити 95.914 2.102.878 -95,44% 

Краткорочни 95.914 1.982.878 -95,16% 

Долгорочни                -    120.000 -100% 

Главнина и Резерви 6.445.383 5.075.052 27,00% 

Основна главнина 3.135.464 3.135.464   

Долгорочен долг / Основна главнина 0,00% 3,83%   
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➢ Политика на управување со ризици 

 Тековното работење на Друштвото постојано е изложено на ризици од 
најразличен вид, особено од финансиски аспект, вклучувајќи кредитни ризици, 
ликвидносни ризици, пазарни ризици, како и ризикот од управување со капиталот.  
Друштвото придава особено внимание на непредвидливоста на пазарите при што 
работи на минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на 
работењето на Друштвото. 
 Управувањето со ризици го врши Управниот одбор врз основа на претходно 
одобрени политики и процедури.  

- Пазарен Ризик 
 

 Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските 
валути и каматните стапки кои имаат влијание врз приходите на Друштвото или 
врз вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен 
ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи 
рамки и оптимизирање на поврат на средствата.  
 

 Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено 
на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, 
особено во однос на еврото и доларот. Друштвото не користи инструменти за 
обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е 
одговорно за одржување на соодветна нето-позиција за секоја валута 
поединечно, како и вкупно за сите валути. 
 
 Друштвото е изложено на ефектите на флуктуациите на пазарните каматни 
стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на 
Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на 
ризикот од нето-каматни стапки и одредува лимити за намалување на 
потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои незначителен износ на 
позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на 
известување, кои се користат за управување со работниот капитал и се 
краткорочни.  
 Флуктуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се 
позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на 
Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите 
средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат 
дополнителен приход од камата. 
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- Кредитен Ризик 
 

 Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку 
корисникот или договорната страна  на финансискиот инструмент не успее да ги 
исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања 
од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти. 
 
 Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на 
индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени 
политики за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на 
корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има 
воспоставени политики според кои кредибилитетот на секој дилер и клиент со 
поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот, додека кај 
малопродажбата овој ризик е лимитиран. Кај Друштвото не постои материјално 
значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и 
нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони. 

 
- Ликвидносен Ризик 

 
 Претпазливото управување со ликвидносниот ризик имплицира одржување 
на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на 
извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за 
навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на 
договорените услови.  
 Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, 
Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку 
расположливи кредитни рамки одобрени од страна на комерцијалните банки. 

 
- Ризик при управување со капитал 

 
 Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на 
Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на 
континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други 
заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел 
намалување на трошокот на капиталот. Со цел да се одржи или да се прилагоди 
структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на 
дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да 
издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот. 
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➢ Индикатори за работењето 
 
 Во текот на своето оперативно работење, Друштвото постојано ја следи својата 
профитабилност и ликвидност преку калкулација на одредени индикатори за 
работењето. Во табелите подолу се презентирани најзначајните индикатори за 
профитабилноста и ликвидноста на Друштвото. 
 
 
Значајни финансиски показатели на профитабилност 

  

Тековен 
период 

31.12.2021 

Претходен 
период 

31.12.2020 Промена 

Бруто маржа (%)3 13,70% 15,20% -1,50% 

Нето маржа (%)4 6,83% 2,29% 4,54% 

ROA5 17,02% 4,26% 12,76% 

ROE6 21,32% 6,89% 14,43% 

ROCE7 21,99% 6,42% 15,57% 

 
 
 

Значајни показатели на ликвидност и солвентност 

  

Тековен 
период 

31.12.2021 

Претходен 
период 

31.12.2020 Промена 

Тековни средства / Тековни обврски 145,64% 56,24% 89,40% 

Gearing8 -2,71% 26,75% -29,46% 

Вкупни обврски / Вкупни средства 20,16% 38,20% -18,04% 

Вкупни обврски / Главнина и резерви 25,25% 61,82% -36,57% 

Главнина и резерви / Вкупни средства 79,84% 61,80% 18,04% 

 
 
 Врз база на презентираните индикатори може да заклучиме дека „Макпетрол“ АД 
Скопје, во текот на 2021 година значајно ја подобрува својата профитабилност и 
ликвидност. 
 
 Растот на профитабилноста, а со тоа и позитивното движење на индикаторите е 
резултат како на капиталната добивка од продажбата на акцијата во АД „ГА-МА“, 
така и на значајното подобрување на оперативната профитабилност. 
 
 Подобрувањето на профитабилноста, индиректно резултираше и со 
подобрувањето и зацврстувањето на ликвидноста и солвентноста на Друштвото, 
преку значајното намалување на обврските по кредити, што може да се забележи од 
релевантните индикатори. 

 
 
 

 
3 Бруто маржа = (Приходи од продажба - Набавна вредност) / Приходи од продажба 
4 Нето маржа = Добивка пред оданочување / Оперативни приходи 
5 ROA = Нето-добивка по оданочување / Вкупно средства 
6 ROЕ = Нето-добивка по оданочување / Главнина и резерви 
7 ROCE = Оперативна добивка / (Вкупни средства - Тековни обврски) 
8 Gearing = нето-долг / (нето-долг + главнина и резерви) 

  Нето Долг = обврски по кредити - пари и парични еквиваленти 
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VI. КОМУНИКАЦИЈА СО  ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА 
 
 

 Во согласност со барањата на купувачите, деловните партнери, вработените и 
останатите засегнати лица, „Макпетрол“ АД континуирано настојува да ги подобри 
работните процеси, квалитетот на понудите и услугите. 
 „Макпетрол“ АД Скопје во преден план ги поставува транспарентноста, 
разбирливоста и достапноста на нашите понуди и услуги. 
 Преку континуирана соработка градиме поголема доверба кај сите засегнати лица, 
го подобруваме нашето разбирање за нивните потреби и проблеми и го зајакнуваме 
и го продлабочуваме нашето партнерство. 
 Маркетингот како главна промотивна стратегија на нашите услуги и производи, 
придонесе и позитивно влијание врз однесувањето и мислењето на потенцијалните 
купувачи и предизвика нивни интерес, што резултира со зголемена потрошувачка и 
привлекување нови купувачи. 
 Со желба да им обезбеди дополнителни погодности и предности на своите лојални 
купувачи, „Макпетрол“ АД продолжи со Програмата за лојални купувачи ,,ВЕРНА,,. 
Со Програмата, преку издавање специјални картички, а согласно со најновите 
светски стандарди, „Макпетрол“ АД ја наградува нивната лојалност, со можноста да 
имаат ексклузивен пристап до голем број промотивни акции за специјални 
производи, со повластени цени, на сите продажни места на „Макпетрол“ АД, и нивно 
учество во наградната игра „ВЕРНА - Една и единствена“, за која има особен 
интерес, заради вредните награди кои се доделуваат. 
 

 Друштвото води особена грижа и за задоволството на купувачите преку 
обезбедување врвна и безбедна услуга на бензинските станици, квалитетни горива, 
хигиена на продажните објекти, заштита на животната средина и сл. За истата цел е 
и системот за постапување по примените рекламации, кои се анализираат со 
целосно внимание, со соодветен одговор на барањата, укажувањата и сугестиите од 
Купувачите. 
Преку секојдневната комуникација со деловните партнери, која се одвива редовно во 
зависност од барањата и во однос на презентацијата на комерцијалните услови и 
склучувањето и реализацијата на договорите, заеднички ги прилагодуваме 
производите и услугите, на начин со кој го олеснуваме водењето на нивните 
бизниси. 
 Во соработката со заедницата, особено сме посветени да се соочиме со 
општествените предизвици, при што особено внимание посветуваме на грижата за 
животната средина, здравјето и за безбедноста на вработените. 
 Социјалното влијание на активностите на Друштвото континуирано се унапредува 
преку соработката и преговорите со Синдикатот при „Макпетрол“ АД, при што во 
2021 година беше склучен нов Колективен договор, со кој значително е унапредена 
заштитата на правата на вработените. 
 Во согласност со барањата на вработените, Друштвото, во континуитет, па и во 
текот на 2021 година, одобри помош преку донација на парични средства за 
покривање на трошоците за лекување и  набавка на лекови на нашите вработени, 
како и  за надоместоци утврдени со Закон и со Колективен договор, со цел 
подобрување на квалитетот на живот.  
 
 

Верна програмата овозможи активно промовирање на нашите производи, 
зголемување на членството, кое брои повеќе од 220.000 корисници, како и 
подобрување на вкупната перцепција кон „Макпетрол“ АД, како компанија 
ориентирана кон купувачите. 
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 Имајќи ги предвид добро воспоставените односи со вработените, редовно 
спроведуваме истражувања меѓу нив и имаме „директни комуникациски линии“, 
особено за прашања поврзани со здравјето и безбедноста, заштита на животната 
средина, човечки права и еднакви можности.  
 Во поглед на здравствената заштита на вработените во Друштвото, во 2021 година 
извршени се  систематски прегледи на  вработени. 
 Обуките за безбедност и здравје при работа континуирано се спроведуваат за 
вработените со цел безбедно извршување на работните задачи. Во текот на 2021 
година беше спроведена и обука за безбедно ракување и управување со виљушкар 
за вработени во Полнилница Миладиновци (ТНГ). 
 Со цел поголема заштита на здравјето и безбедноста на вработените континуирано 
се набавува опрема за лична заштита која ги заштитува вработените од ризиците 
поврзани со здравјето и безбедноста на работното место. За подобрување на 
техничко – технолошкиот процес и заштита на вработените во Полнилница 
Миладиновци (ТНГ) набавена е водена када за испитување на пропустливост на 
садови под притисок (ТНГ боци) и автоматска перална за садови под притисок (ТНГ 
боци) како и изолациони апарати за заштита на дишни органи наменети за 
вработените на работно место пожарникар – обезбедувач.  
 За своите заложби и инвестиции во здравјето и безбедноста на вработените, 
компанијата во 2021 година доби и две награди во рамки на повикот „Добри практики 
во областа на БЗР во 2020 година“. 
 Како општествено одговорна компанија, „Макпетрол“ АД Скопје посвети огромно 
внимание и се заложи за заштита на здравјето на вработените, потрошувачите и на 
деловните партнери, справувајќи се со предизвиците од новонастанатата ситуација 
со Корона-вирусот, преку набавка на средства за дезинфекција, заштитни маски, 
работни упатства, наредби, извршување на работните задачи од дома и 
организирана имунизација на вработените.  
  Во борбата против Ковид-кризата, Компанијата имаше значајни донации за 
поддршка на јавното здравство за надлежни државни институции, со што се потврди 
определбата на „Макпетрол“ АД  Скопје за инвестирање во заедницата, давајќи 
притоа  позитивен пример за зголемување на свесноста за општествено одговорно 
делување. 
 Во текот на 2021 година беше донирана компјутерска опрема, 1.000 таблети во 
вредност од 6 милиони денари за учениците од основните општински училишта, која 
придонесе за развој и унапредување  на наставно-образовниот процес во Република 
Северна Македонија за време на пандемијата. 
 Исто така, несебично продолжија активностите и донациите за маргинализираните 
групи граѓани преку подарување на новогодишни пакетчиња на децата со Даунов 
синдром и подготовка на топол оброк за бездомните лица. 
 Свесни дека посветените, високо професионални и мотивирани вработени се 
изворот на нашиот континуиран развој,  Друштвото се грижи за нив и за создавање 
услови за нивна благосостојба и успешен личен и професионален развој. 
 Развојот на вработените ce однесува на секој обид за подобрување на учинокот на 
организацијата, со следење на нивните перформанси, пренесување на знаење, 
промена на ставовите или унапредување на вештините. Тука спаѓаат програмите кои 
ce одвиваат во рамките на Друштвото, како што ce обуки, курсеви и ротирање на 
работните места, професионални програми и друго. Целта на вложувањето во 
развојот на вработените е да ce стекнат со нови знаења, вештини и способности 
потребни за успешно извршување на нови, посложени и попредизвикувачки работи.  
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 Во 2021 година беа спроведени обуки за континуирано професионално 
усовршување на сметководители и овластени сметководители, обуки од областа на 
информатичките технологии,  обука на возачи за стекнување со АДР – сертификат, 
обука и сертифицирање на вработени кои се директно вклучени во процесот на 
инсталации за природен гас, специјализирани обуки од аспект на заштита од 
пожари, како и обуки од областа на заштита на животната средина. 
 
 

VII. ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС 
 

 
 „Макпетрол“ АД, водејќи се и залагајќи се за беспрекорен и врвен квалитет на 
своите услуги, со својот предмет на работа и делување, е вклучен во сите области 
на животната средина, следејќи ја и имплементирајќи ја законската регулатива oд 
областа на животната средина и меѓународните стандарди. 
 Друштвото, покрај почитувањето на релевантната законска регулатива, го темели 
своето работење и врз воведување и применување на следниве стандарди: 
Системот за управување со квалитет, согласно со меѓународниот стандард ISO 
9001, Системот за управување со животната средина, согласно со меѓународниот 
стандард ISO 14001, Системот за управување со безбедност на информациите, 
согласно со меѓународниот стандард ISO 27001, Системот за управување со здравје 
и безбедност при работа, согласно со меѓународниот стандард ISO 45001, кои сите 
заедно обезбедуваат континуитет во успешното деловно работење и придонесуваат 
за реализација на еколошките цели и на целите за одржлив развој. 
 Политиката за управување и за заштита на животната средина, во рамките на 
Политиката за ИМС (Интегрираниот менаџмент систем), спроведувањето на 
програмите за заштита на животната средина, позитивниот однос на раководството 
на Друштвото и на сите вработени кон развојот во хармонија со природата се 
манифестираат преку постојаното намалување на емисиите во животната средина и 
преку рационалното користење на природните ресурси. 
 Дејствувајќи во таа насока, сите бензински станици и активни складови поседуваат 
Елаборат за заштита на животната средина (EЗЖС) согласно со Законот за 
животната средина.  
 Горивата кои ги продаваме, плинот, метанот и дизел горивото ULTRA Diesel Bio 
Power, се предводници во поглед на заштитата на животната средина, затоа што 
нудат дополнителни еколошки и експлоатациски предности, видливи преку 
значително намалена емисија на штетни гасови и честички во воздухот. 
 „Макпетрол“ АД го произведува, во својата сопствена фабрика, горивото Биодизел 
Б100, односно чистиот биодизел, кој  учествува во составот на ULTRA Diesel Bio 
Power горивото, преку стандардна технологија, односно добивање биодизел - метил 
естер на масна киселина (ФАМЕ) преку процес на трансестерификација на маслото 
добиено со цедење на семето од маслодајната репка. Произведениот биодизел е во 
согласност со  европскиот стандард МКС ЕН 14214, што овозможува негово мешање 
со фосилниот дизел, според Стандардот МКС ЕН 590.  
 Фабриката за производство на Биодизел (ФАМЕ), има А интегрирана еколошка 
дозвола (IPPC), со број УП1-11/3 бр.281/2018 од 21.6.2019 година, издадена од 
Министерството за животна средина и просторно планирање. Во ноември 2013 
година, фабриката за производство на Биодизел (ФАМЕ) успешно се имплементира 
и се сертифицира според меѓународната сертификација за одржливост и јаглерод, 
односно системот ISCC (International Sustainability and Carbon Certification). 
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 Друштвото, согласно Законот за животна средина, Законот за квалитет на 
амбиенталниот воздух, Законот за водите, Законот за заштита од бучава во 
животната средина, Закони од областа на Заштитата и спасувањето/ Заштитата од 
пожари, Закони за Управување со отпадот, во континуитет со 2020 година, и во 2021 
година ги спроведе програмите за:   
 

- управување со аспектите на животната средина, каде на вработените им се 
одржуваат редовни обуки за заштита од пожари (дејства поврзани со 
складирањето запаливи течности и гасови, постапки во врска со товарење 
или истовар на опасни материи); 
 

- управување со секаков вид отпад, правилно ракување и соодветно 
селектирање и предавање на  овластени компании за натамошно третирање,  
рециклирање и постапување, изработка на месечни и годишни извештаи; 
 

- чистење и отстранување на отпад од сепараторите на бензиските станици, 
како и чистење на резервоарите и евиденција на количините на 
создаден/предаден отпад; 
 

- контрола на квалитет на отпадна и подземна вода (Ph, суспендирани 
материи, спроводливост, амониумски азот, нитрати, нитрити, хлориди, ХПК 
(КМпО4), БПК5, вкупно масти и масла) во Склад Илинден и во ТНГ 
Миладиновци; 
 

- мониторинг на квалитет на воздух (брзина, проток, NOx, CO, CO2, O2, SO2, 
чаден број, прашина), од испустите на котларите во „Макпетрол“ АД; 
 

- снимање, анализа и следење на квалитетот на почвата во Авиосервисот на 
„Макпетрол“ АД (pH, вкупен азот, фосфор, масти и масла); 
 

- мониторинг на бучава (Ld/aeq(dB), Lamax (dB)), во деловната зграда на 
„Макпетрол“ АД, Фабриката за производство на Биодизел и во Одделението 
за преглед и сервисирање на плински боци и противпожарни апарати. 

 
 Нашата еколошка свесност е активна на повеќе полиња, а отпадот, како еден од 
суштинските проблеми и како загадувач на животната средина и на амбиенталниот 
воздух, се во фокусот на нашиот интерес.  
 Имајќи ја предвид заштитата на животната средина и одговорниот однос кон 
околината во која живееме и во која работиме, во текот на 2021 година континуирано 
се спроведуваа програмите за управување со отпадот, паметно селектирање и 
негово рециклирање, со што правиме уште еден чекор кон заштита на средината, а 
воедно му даваме нова корисна вредност на самиот отпад. 
 Применувајќи ја Директивата за енергетска ефикасност на Европската Унија, 
Друштвото е насочено кон користење на алтернативни извори на енергија. 
 Во текот на 2020 година беше пуштена во работа фотонапонската централа, 
инсталирана на бензинската станица БС 046 Гевгелија, што резултира со 
намалување на вкупната потрошувачка на електричната енергија.  
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 Во понатамошните програмски активности, планирано е на нашите објекти кои се 
поголеми потрошувачи на електрична енергија, како и на земјиштата кои се во 
сопственост на Друштвото, сукцесивно да се постават фотонапонски централи за 
производство на електрична енергија. Оваа енергија е наменета за сопствена 
потрошувачка, а вишокот од производството ќе се понуди на трети лица на пазарот. 
На овој начин ќе се постигнат финансиски заштеди, како и намалување на СО2. 
 Овој првичен проект ја отвара вратата за личен развој на нашата Компанија и дава 
потенцијал за развој на други обновливи извори на енергија, што на нашите објекти 
ќе им даде дополнителна вредност. 
 Во насока на заштита на животната средина, предвидено е да се постават и 
полначи за електрични автомобили на неколку бензински станици.  
 
 Со цел да се интегрираат економските, еколошките и социјалните фактори на 
балансиран начин, Друштвото во 2021 година беше посветено кон континуирана 
имплементација на нови активности за постигнување на клучните цели и програми 
за одржлив развој. 
 Постигнувањето на нашите цели беше потврдено од Здружението „Конект“, поради 
што на 24.6.2021 година „Макпетрол“ АД Скопје стана добитник на признание за 
придонес кон остварувањето на Целите за одржлив развој (Sustainable Development 
Goals – SDGs). 
Признанието беше доделено поради особениот придонес во зачувување на 
животната средина, изразено преку сопствено и одговорно производство и продажба 
на биодизел, современи бензински и дизел горива според европски стандарди, 
течен нафтен гас и метан, како најеколошко гориво достапно на македонскиот пазар. 
 
 Исто така, во 2021 година, преку донација на урбано зеленило во хортикултурното 
уредување на јавната парк- површина во Град Скопје-Сквер, кај Веро и ПП бригада 
во Општина Карпош, „Макпетрол“ АД даде свој придонес во подобрување на 
условите за урбано живеење и за заштита на животната средина. 
 Новозасаденото урбано зеленило донирано од страна на „Макпетрол“ АД 
овозможува директни еколошки придобивки за градот и за населението - 
намалување на загадувањето на воздухот, намалување на ефектот на „урбаните 
топлотни острови“, намалување на бучавата, со еден збор подобрување на условите 
во урбаната средина. 
 Со активноста „За Поубав град”, како и со донирањето на гориво во вредност од 1,5 
милиони денари за гаснење на пожарите во летниот период, „Макпетрол“ АД се 
претстави како компанија со високи критериуми во однос на зачувувањето и 
унапредувањето на животната средина, и ја потврди високата општествена 
одговорност и лидерството преку проекти кои се грижат за идните генерации. 
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VIII. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА  
 

 А. Назив и седиште на правното лице како заинтересирана страна 
 

„ОИЛКО“ КДА - Скопје, ул. „10“ бр. 152 с. Миладиновци, Општина Илинден; 
 

 Б. Начин и постапка во која била одобрена зделката 
 

 По исполнување на условите од членот 457 и 460 од Законот за трговските 
друштва, зделката е одобрена со Одлука бр. 0201-28/4 за одобрување на зделка 
со заинтересирана страна, донесена на 25-тата Седница на Собранието на 
акционерите на „Макпетрол“ АД Скопје одржана на 26.5.2021 година. Пред 
донесување на Одлуката, а во целост постапувајќи согласно член 460-а од 
Законот за трговските друштва, до Собранието беше изготвен и доставен до 
Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со 
заинтересирана страна на ОИЛКО КДА Скопје, изготвен од страна на овластен 
ревизор, Друштвото БЕНД ревизија и консалтинг ДОО Тетово, заведен под бр. 
0302 - 1987/2 од 12.04.2021 година. 

 
I  МАКПЕТРОЛ АД – Скопје како продавач на стоки и давател на услуги 
   ОИЛКО  КДА – Скопје  како купувач на стоки и корисник на услуги 
 

    

  во денари без ДДВ 

П Р Е Д М Е Т 
Одобрено со Одлука 

на Собрание 
Остварено во 
2021 година 

 

Гориво за возила, резервни делови и потрошен 
материјал, услуги преку Верна картички и 

останати стоки и услуги 148.000.000 96.882.274 

 ВКУПНО: 148.000.000 96.882.274 

    
 
   

II  МАКПЕТРОЛ АД Скопје е како купувач на стоки и корисник на услуги  

    ОИЛКО КДА – Скопје  како продавач на стоки и давател на услуги  

    

  во денари без ДДВ 

П Р Е Д М Е Т 
Одобрено со Одлука 

на Собрание 
Остварено во 
2021 година 

 
Транспортни услуги, закуп на транспортни 

средства и останати стоки и услуги 409.631.000 398.589.471 

 ВКУПНО:  409.631.000 398.589.471 

 
 

Годишен извештај на Управен одбор 

205



 

 

 

 

 

 

IX. ИЗГЛЕДИ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ И НЕГОВИОТ 
ДЕЛОВЕН ПОТФАТ И АКТИВНОСТИТЕ ВО СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И 
РАЗВОЈОТ  

 
  Во 2022 година, „Макпетрол“ А.Д. Скопје планира повеќе деловни потфати и 

активности во сферата на сопствениот развој: 
 

• Проширување на мрежата на малопродажни објекти за автоплин и метан; 

• Реконструкција на дел од постојните бензински станици, согласно Планот за 
работа во 2022 година; 

• Инвестиции во складишен простор за нафтени деривати; 

• Купување на една бензинска станица која е во сопственост на друго правно 
лице, нејзина реконструкција и брендирање по стандардите на „Макпетрол“ 
АД; 

• Инсталирање на опрема - полначи за батерии на електрични возила на две 
бензински станици и  

• Инсталирање на соларни панели за производство на електрична енергија 
со капацитет од 0,5 MW. 

 
X.  ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО СТЕКНУВАЊЕ СОПСТВЕНИ АКЦИИ  

 
 

 Во текот на 2021 година Друштвото не се стекнало со дополнителни сопствени 
акции.  
 
 Во текот на 2020 година Друштвото се стекна со 954 сопствени акции по 
номинален износ од 72.856 денари, кои учествуваат со 0,85% во основната 
главнина на Друштвото и имаат вкупна противвредност од 69.504.740 денари. 

 
 Во периодот од 25.8.2017 година до 02.10.2020 година, Друштвото се стекна со 
вкупно 11.238 сопствени акции по просечна цена од 45.205 денари и истите 
учествуваат со 10% во основната главнина на Друштвото.  

 
 

XI. ПРИМАЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР И НАДЗОРНИОТ  
ОДБОР НА  МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ ОСТВАРЕНИ ВО 2021 ГОДИНА 

 

 

Согласно одредбите од член 384 став 7 од ЗТД, „Макпетрол“ АД Скопје објавува 
дека:  

• Во текот на 2021 година, членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ 
АД Скопје оствариле нето-примања по основ на плата и надоместоци на плата, 
по основ на други права, дел од учество во добивка, како и по основ на награди 
во вкупен износ од 46.923.467 денари и 

• Во текот на 2021 година, членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол“ 
АД Скопје, по основ на награда, оствариле нето-примања во вкупен износ од    
1.920.000 денари. 
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Врз основа на член 384-а, став 1 и став 2 од Законот за трговските друштва, 
членовите на Управниот одбор на “Макпетрол” АД Скопје,  ја даваат следната:

ИЗЈАВА
за примена на Кодексот за корпоративно управување

Ние, членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје, изјавуваме 
дека друштвото „Макпетрол“ АД Скопје, во своето работење, отпочна со примена и 
имплементација на Кодексот за корпоративно управување на акционерските 
друштва котирани на „Македонска берза“ АД Скопје од 26.10.2021 година, објавен на 
веб-страницата на Берзата www.mse.mk.

Изјавиле: 
          Членови на Управен одбор

1. Андреја Јосифовски                ____________________

2. Саша Лекиќ                                 ____________________

3. Јован Трповски                            ____________________

4. Зоран Доневски                         ____________________

5. Сашо Бошковски                         ____________________

6. Марија Јосифовска Спасовска ____________________
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I. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ ВРЗ РАБОТЕЊЕТО, 
ПРОМЕНИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ ДЕЈСТВУВААТ 
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ И ПОДРУЖНИЦИТЕ, ОДГОВОР НА ТИЕ ПРОМЕНИ И 
НИВНО ВЛИЈАНИЕ 

 
  Во 2021 година продолжи здравствената криза, а истовремено светот западна и 

во сериозна енергетска криза, поради недостиг од електрична енергија и 
природен гас. Тоа предизвика енормно зголемување на цените на енергенсите на 
светските берзи, но и на другите стоки на пазарот, што доведе и до сериозно 
зголемување на инфлацијата во светски рамки. Цената на суровата нафта се 
зголеми на 80 УСД/барел, цената на природниот гас на 2200 УСД/1000 NM3, а 
цената на електричната енергија до 500 ЕУР/MWh. 

  Изградбата на гасоводите „Северен поток 2“ и вториот крак од „Турски поток“ во 
2021 година заврши, но гасоводот „Северен поток 2“ иако е наполнет и подготвен 
за употреба, сѐ уште чека сертификација од Европската енергетска заедница и од 
германскиот регулатор. 

  На политички план, во 2021 година, конфронтацијата помеѓу големите светски 
сили (САД и НАТО од една страна и Русија и Кина од друга) значително се 
заостри, што претставува сериозна закана по светскиот мир. 

  Но и во вакви услови (здравствена и енергетска криза, економски и политички 
санкции и меѓусебни конфронтации), светската економија во 2021 година 
покажува постепено опоравување во однос на 2020 година. Доказ за тоа е и 
зголемувањето на БДП, зголемената побарувачка на енергенси и зголемување на 
инвестициите, особено во зелена енергија. 

  Во Република Северна Македонија, во 2021 година, се одржаа локални избори 
на кои победи опозицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Нетрпението помеѓу 
политичките субјекти од Власта и од Опозицијата го достигна својот максимум. 
Тоа доведе до чести блокади во работењето на Собранието на Република 
Северна Македонија и до одложување на носењето на многу предлог-закони 
важни за стопанството и за граѓаните во земјата. 

  И покрај позитивните оценки и извештаи за напредокот и за реформите на 
нашата земја од страна на Европскиот совет, Република Северна Македонија, 
ниту во 2021 година, не ги отпочна преговорите за членство со ЕУ, поради ветото 
од Бугарија. 

  На економски план, 2021 година за Република Северна Македонија беше уште 
една тешка година. Здравствената криза предизвикана од вирусот КОВИД-19 
продолжи со различен интензитет.  

  Во последниот квартал од годината, земјата влезе во сериозна енергетска криза. 
Цените на многу производи се зголемија, а Регулаторната комисија за енергетика 
и водни услуги, донесе Одлуки за зголемување на цените на електричната и 
топлинската енергија за 9,48%, односно 14% со важност од 1.1.2022 година. 

  Сивата економија, трговскиот дефицит и задолженоста на земјата сѐ уште се на 
високо ниво. Јавниот долг во 2021 година достигна ниво на задолженост од 60,9% 
од БДП. 

  Инфлацијата изнесува 3,2% на годишно ниво за цела 2021 година, а 
проектираниот БДП за годината бележи раст од 3,9 %. 

  Подзаконските акти за регулирање на пазарот со нафтени деривати и Законот за 
биогорива не се донесоа ниту во 2021 година. 
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  Конечно, во 2021 година се реализираше Спогодбата помеѓу „Макпетрол“ А.Д. и 
Владата на Република Северна Македонија за продажба на уделот на 
„Макпетрол“ А.Д. во АД „ГА-МА“. Согласно истата, Владата му исплати на 
„Макпетрол“ А.Д. износ од 32.773.905 евра и стана единствен сопственик на 
гасоводниот систем во земјата. 

  Во 2021 година продолжи наградната игра на „Макпетрол“ А.Д., ВЕРНА 
ЛОЈАЛНОСТ, но продолжија и нападите и вооружените грабежи на 
малопродажните објекти. 

  И покрај големите предизвици со кои се соочи Групата во текот на годината, 
може да се заклучи дека со големиот ангажман на Раководството, како и на сите 
вработени, се обезбедија услови за рентабилно работење. 

  Особено е важно да се истакне дека со воведување и придржување до строгите 
превентивни здравствени протоколи на сите локации на коишто Групата ги врши 
дејностите, во ниту еден момент не се загрози здравјето на вработените и 
здравјето на потрошувачите, а со самото тоа се овозможи непречено 
функционирање на Групата. 

 
 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТИГНАТИОТ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ НА МАКПЕТРОЛ 
АД СКОПЈЕ И ПОДРУЖНИЦИТЕ ВО 2021 ГОДИНА 

 
 

➢ Анализа на движењата во Консолидираниот биланс на успех 
 
 

Во табелата подолу се прикажани издвоени консолидирани финансиски 
информации, како и нивната промена споредбено со претходниот период: 

 
          

  

Тековен 
период 

31.12.2021 

Претходен 
период 

31.12.2020 Промена 
% на 

промена 

Вкупни приходи 22.669.531 16.926.923 5.742.608 33,93% 

Оперативни приходи 22.524.057 16.827.542 5.696.515 33,85% 

Приходи од продажба 21.496.720 16.720.163 4.776.557 28,57% 

   - % во оперативни приходи 95,44% 99,36%     

          

Вкупни расходи 21.103.844 16.543.230 4.560.614 27,57% 

Оперативни расходи 21.066.186 16.594.688 4.471.498 26,95% 

Набавна вредност на трговски стоки 18.517.770 14.164.170 4.353.600 30,74% 

   - % во оперативни расходи 87,90% 85,35% 0,03   

          

Финансиски расходи 33.061 57.308 -24.247 -42,31% 

          

Добивка од редовно работење 1.565.687 383.693 1.181.994 308,06% 

 

 Во текот на 2021 година, „Макпетрол“ АД Скопје и подружниците, остварија 
вкупен консолидиран приход во износ од 22,67 милијарди денари, кој е поголем 
од минатогодишниот за 5,74 милијарди денари, односно остварен е раст од 
33,93%.  
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  Во текот на 2021 година, продолжи пандемијата предизвикана од вирусот Ковид-
19, а со тоа и здравствената и економската криза, како на локално, така и на 
глобално ниво. 

  На глобално ниво, во најголем дел од западните земји, првите знаци на 
закрепнување на економијата, се почувствуваа уште на почетокот на годината со 
започнувањето на вакцинацијата против Ковид-19.  

  Во Република Северна Македонија масовната вакцинација започна во вториот 
квартал и продолжи сѐ до крајот на годината, што неминовно беше една од 
причините за олабавување на рестриктивните мерки, а со тоа и за зголемување 
на економската активност.  

  Масовната вакцинација на глобално ниво доведе и до релаксирање на мерките 
за патување, со што повторно се отворија граничните премини и аеродромите, а 
туристичките патувања беа дозволени за граѓани кои се целосно вакцинирани.  

  
  Глобалниот и локалниот развој на пандемијата, а и успешноста на справувањето 

со истата, неминовно влијае и врз работењето на Групата, односно на 
остварените квартални резултати.  

  
  На квартално ниво, вкупните приходи во 2021 година бележат постепена 

стабилизација. Доколку се исклучи влијанието на трансакцијата за продажба на 
акцијата во АД „ГА-МА“, може да се заклучи дека вкупните приходи во третиот 
квартал речиси го достигнаа и пред пандемското ниво, како резултат на 
посветеноста и ангажираноста на Раководството. 

 

    
  Во структурата на приходите, најголем удел со 94,83% имаат приходите од 

продажба, од кои 91,65% се остварени преку продажба на домашен пазар, а само 
3,18% се остварени преку продажба на странски пазар. 

  Приходите од продажба, како на домашен така и на странски пазар, се 
остваруваат во најголем дел преку двете најзначајни функции, малопродажба и 
големопродажба. 

  Во графиконот подолу може да се види соодветната поделба. 
 

К1/2019 К2/2019 К3/2019 К4/2019 К1/2020 К2/2020 К3/2020 К4/2020 К1/2021 К2/2021 К3/2021 К4/2021

Вк. Приходи 4.718.134 5.726.735 6.752.009 5.856.211 4.848.098 3.189.273 4.559.419 4.330.133 4.001.302 4.975.779 7.458.544 6.233.906

Вк. Расходи 4.695.598 5.488.515 6.374.650 5.526.142 4.830.242 3.131.184 4.397.048 4.184.756 3.959.894 4.787.977 6.306.884 6.049.089

Добивка пред одан. 22.536 238.220 377.359 330.069 17.856 58.089 162.371 145.377 41.408 187.802 1.151.660 184.817
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  Порастот на приходите, споредбено со минатата година, во најголем дел се 

должи на зголемените приходи на мало за 30,65%, а истите учествуваат со 
86,49% во приходите од продажба. Трендот на пораст на приходите на мало во 
годината, се должи на: 

• Зголемување на прометот со нафтени деривати за 12,98%; 

• Зголемување на прометот на останатиот малопродажен асортиман (ДАС) 
за 16,22%;  

• Значителното зголемување на прометот со метан за 90,39%. 
 
  Приходите на големо бележат раст од 16,67%, што во најголем дел е резултат 

на растот на продажбата на млазно гориво за 82,28%. Продажбата на млазно 
гориво се зголемува во втората половина на годината, како резултат на 
олабавувањето на Ковид-рестрикциите за патувања. 

    Подолу е прикажана продажбата на нафтените деривати и останатите горива во 
тони на „Макпетрол“ АД, како матично друштво на Групата, во текот на изминатите 
три години, заедно со поделба на малопродажба и големопродажба. 

 

 На следниот дијаграм е прикажана структурата на продажбата на „Макпетрол“ 
АД на нафтените деривати и останатите горива во текот на 2021 година. 
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 Продажбата на странски пазар, односно извозот на млазното гориво, постепено 
се стабилизира со олабавувањето на Ковид-рестрикциите за патување во втората 
половина на 2021 година. 

 

 
   
  Вкупните консолидирани расходи остварени во 2021 година се во висина од 

21,10 милијарди денари што претставува зголемување во однос на минатата 
година за 4,56 милијарди денари или за 27,57%.  

  Порастот во најголем дел се должи на зголемените расходи за набавна вредност 
на трговски стоки од 30,74%. Набавната вредност го следи трендот на приходите 
од продажба, што е неминовно со оглед дека истата во апсолутен износ е дел од 
приходите од продажба, односно зафаќа околу 86% од приходите. 

  
 
  Расходите за набавна вредност на трговски стоки, односно набавните цени, се 

расходи врз кои Групата има лимитирано влијание. Истото се должи на 
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регулирањето1 на најголем дел од набавните цени на нафтените деривати. 
Доколку набавната цена на одреден дериват не е регулирана, истата зависи од 
глобални фактори и движења, како што се цените на нафтените деривати на 
светските берзи и курсот на денарот во однос на доларот. 

 
 На графиконот подолу се прикажани движењата на консолидираните расходите 
во илјади денари, со исклучок на набавната вредност, која е презентирана 
претходно. 

 

 
  
 Како резултат на остварените приходи и расходи, на крајот на овој период, 
Групата оствари позитивни консолидирани финансиски резултати. Кон 
остварувањето на позитивните консолидирани финансиски резултати придонесоа 
сите Друштва од Групата, а кај најголем дел се забележува раст, особено кај 
Телевизија Макпетрол Телма која има остварено значителна добивка, наспроти 
минатогодишната загуба. За детали погледнете ја табелата подолу:  
 
 

 
1 Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РСМ донесува одлуки за утврдување на највисоките   малопродажни цени на нафтени деривати 
и горива за транспорт, а во истата се вклучени следниве нафтени деривати: Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра Лесно 1 
(ЕЛ-1) и Мазут М-1 НС. 
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Резервирања за трошоци и ризици

Останати расходи 

Финансиски расходи

Промени во залихи

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

22.619.822

16.720.163

21.496.720

19.561.764

14.164.170

18.517.770

9.000.000

11.000.000

13.000.000

15.000.000

17.000.000

19.000.000

21.000.000

23.000.000

25.000.000

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

Приходи од продажба и Набавна Вредност во 000 МКД

Приходи од продажба Набавна вредност на трговски стоки
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   Добивка пред оданочување на ниво на Друштва кои се дел од Групата 
 
                       во 000 денари 

 

  

Тековен 
период 

Претходен 
период 

Промена % на 
промена 

31.12.2021 31.12.2020   

Макпетрол АД - Скопје 1.526.251 381.053 1.145.198 300,54% 

Макпетрол Пром-Гас ДООЕЛ 20.029 16.432 3.597 21,89% 

Телевизија Макпетрол Телма ДООЕЛ 7.402 -17.473 24.875 142,36% 

Petrolmak Solun 7.394 6.328 1.066 16,85% 

Макпетрол ДОО Београд 617 2.302 -1.685 -73,20% 

          

Вкупно пред пребивања 1.561.693 388.642 1.173.051 301,83% 

меѓусебни пребивања -14.842 -13.612 -1.230 -9,04% 

ОИЛКО КДА - метод на главнина 18.836 8.663 10.173 117,43% 

Консолидирана добивка 1.565.687 383.693 1.181.994 308,06% 

 

Консолидираната добивка пред оданочување изнесува од 1.565,7 милиони денари 
и истата е поголема за приближно четири пати од остварената добивка минатата 
година кога изнесуваше 383,69 милиони денари. 
На графиконот подолу е прикажана консолидираната добивка пред оданочување 
за 2021 година, како и споредбата на позициите од билансот на успех со минатата 
година. Во истиот, со зелена боја, се прикажани позитивните движења, односно 
движења кои ја зголемуваат добивката, а со црвена боја се прикажани 
негативните, односно движења кои ја намалуваат добивката. 

 Врз база на графиконот погоре, може да забележиме дека покрај добивката од 
продажбата на акцијата во АД „ГА-МА“ во износ од 861 милиони денари, Групата 
оствари и значаен раст на редовните операции, со што консолидираната бруто-
маржа се зголеми за 423 милиони денари во 2021 година, во споредба со 2020 
година. Од аспект на трошоците, зголемувањето на трошоците за вработените во 
најголем дел се должи на исплатата на регрес за годишен одмор и на 
новогодишен надоместок од страна на „Макпетрол“ АД Скопје. 
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➢ Анализа на движењата во Консолидираниот биланс на состојба 
 

Во табелата долу се прикажани издвоени консолидирани финансиски информации, 
како и нивната промена споредбено со претходниот период: 

  

Тековен 
период 

31.12.2021 

Претходен 
период 

31.12.2020 Промена % на промена 

Постојани средства 5.578.193 6.372.350 -794.157 -12,46% 

Тековни средства 2.556.775 1.835.409 721.366 39,30% 

Залихи 1.049.123 848.543 200.580 23,64% 

Побарувања од купувачи 403.405 337.092 66.313 19,67% 

Останати побарувања 522.977 191.466 331.511 173,14% 

Пари и парични еквиваленти 314.768 280.382 34.386 12,26% 

Вкупно средства 8.134.968 8.207.759 -72.791 -0,89% 

          

Главнина и резерви 6.438.962 5.033.775 1.405.187 27,92% 

Вкупно обврски 1.696.006 3.173.984 -1.477.978 -46,57% 

Тековни обврски 1.693.450 3.051.166 -1.357.716 -44,50% 

Обврски по кредити 95.914 2.102.878 -2.006.964 -95,44% 

Обврски спрема добавувачи 476.255 375.173 101.082 26,94% 

 
 Врз база на информациите за Консолидираната актива, презентирани во 
табелата и во графиконот погоре, може да се заклучи дека постои: 
 

• Намалување на средствата на Групата за 0,89%, односно на постојаните 
средства за 12,46%, во најголем дел поради продажбата на акцијата во АД 
„ГА-МА“; 

• Зголемување на тековните средства за 39,30%, во најголем дел поради 
зголемување на залихите за 23,64% и на побарувањата од купувачи за 
19,67%, како резултат на зголемениот обем на продажба во 2021 година; 

• Зголемување на останатите побарувања за речиси трипати, како резултат на 
платени аванси на добавувачи за набавка на трговски стоки. 

4.083.094 4.115.361 4.168.345

2.206.702 2.256.989
1.409.848
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Консолидирана актива во 000 МКД
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Во однос на Консолидираната пасива, односно изворите на средства, 
најзначајните движења заклучно со 31.12.2021 година се следниве: 

• Позитивна промена на структурата на вкупната пасива, односно значајно 
намалување на учеството на обврските во истата, од 39% на 21%; 

• Зголемување на капиталот на Групата за 27,92% како резултат на 
остварениот оперативен резултат, а и на капиталната добивка од продажба 
на акцијата во АД „ГА-МА“; 

• Намалување на вкупните обврски за 46,57%, во најголем дел како резултат 
на намалувањето на обврските по кредити за 95,44%, кои се исплатија 
користејќи ги средствата од продажбата на акцијата во АД „ГА-МА“.  

 
 Со оглед на главните движења кои покажуваат значаен позитивен тренд, а се 
презентирани погоре, може да се заклучи дека Групата работи рентабилно и 
управува оптимално со расположливите ресурси.  
 За континуираниот успех и за задржувањето на лидерската позиција на Групата 
заслужни се вработените и нивната посветеност, кои се основната сила на 
„Макпетрол“ АД и подружниците. Групата постојано инвестира во развојот на своите 
вработени, како и во обезбедувањето на безбедни и здрави услови за работа. И 
покрај сите предизвици со кои се соочи во текот на пандемијата, во 2021 година 
Групата го зголеми вкупниот број на вработени. 
 
 Во текот на 2021 година, со одлука на Управниот одбор, „Макпетрол“ АД исплати 
регрес за годишен одмор во нето-висина од 30.000 денари, како и дополнителен 
новогодишен бонус, исто така, во вредност од 30.000 денари, кои се повисоки и од 
просечната исплатена нето-плата во државата. 
 
 Во 2021 година, врз основа на Одлуката за определување на ревизори на 
финансиските извештаи на Друштвото, донесена на Собранието на акционери на 
„Макпетрол“ АД Скопје, бр.0201-28/3 од 26.5.2021 година, ревизијата ја спроведе, 
ревизорската куќа Grant Thornton ДОО од Скопје, која не дава други услуги на 
„Макпетрол“ АД Скопје. 
 
 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

Обврски 3.489.802 3.173.984 1.696.006

Капитал 5.000.278 5.033.775 6.438.962
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III. ПОЛИТИКА НА ВЛОЖУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА ПОДДРШКА НА      
УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ И 
ПОДРУЖНИЦИТЕ 

 
Во текот на 2021 година, Групата реализираше значајни вложувања, со цел 

унапредување на своето работење и одржување на конкурентноста.  
Во вкупните вложувања на Групата, најзначајни се вложувањата на матичното 

друштво „Макпетрол“ АД Скопје, кое го продолжи силниот инвестициски циклус и 
вложи преку 300 милиони денари, како во реконструкција така и во изградба на 
нови малопродажни и големопродажни објекти. 

 
Позначајни реализирани вложувања од „Макпетрол“ АД во текот на 2021 година 

се следниве: 
 

 во 000 МКД 

I ВЛОЖУВАЊА ВО ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 280.353 

1. ВЛОЖУВАЊА ВО МАЛОПРОДАЖБА 235.078 

а) Вложувања во постојните бензински станици 97.230 

БС 088 Тетово 32.406 

БС 037 Неготино 20.335 

БС 054 Кичево 14.185 

БС 169 Ќојлија 13.583 

БС 051 Струмица 2.358 

БС 192 Желино 2.209 

Останати 12.154 

б) Вложувања во нови бензински станици 131.683 

БС 008 Визбегово 75.339 

БС 031 Виница 52.558 

БС 094 Прилеп 3 3.786 

в) Останати вложувања 6.165 

2. ВЛОЖУВАЊА ВО ГОЛЕМОПРОДАЖБА 45.275 

Авиосервис Петровец 14.438 

Работна Единица Прилеп 11.230 

ТНГ Миладиновци 7.003 

Склад Илинден 3.387 

Работна Единица Струмица 3.282 

Работна Единица Кочани 2.852 

Останати 3.083 

II ВЛОЖУВАЊА ВО НЕЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 4.711 

Вложувања Хотел Струга 4.465 

Останати 246 

III ОСТАНАТИ ВЛОЖУВАЊА 15.487 

Дирекција за одржување и Дирекција за развој и инвестиции 7.609 

Деловна Зграда - Седиште на Друштвото 5.781 

Дирекција за информатички технологии 1.765 

Дирекција за стандардизација, квалитет и екологија 332 

ВКУПНО ВЛОЖУВАЊА ВО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА 300.551 
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IV. ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ 
       

 Групата води резидуална политика на исплата на дивиденди. Групата најпрво ги 
планира средствата наменети за инвестирање, потоа ги оценува своите можности 
за финансирање, вклучувајќи ја и можноста за задолжување.  
 
 Дивидендата што ќе биде дистрибуирана ќе биде еднаква на разликата меѓу 
можностите за финансирање и плановите за инвестирање. 
 
 Согласно Одлуката бр. 0201-28/2-3 за плаќање на дивиденда по Годишната 
сметка на Друштвото за 2020 година, донесена на 25-тата Седница на 
Собранието на акционерите одржана на 26.5.2021 година, „Макпетрол“ АД изврши 
исплата на дивиденда на 31.8.2021 година. 
Дивидендата е исплатена во бруто-износ од 202.288.000 денари, односно 2.000 
денари бруто-износ по акција. 

 
Во табелата долу е прикажан дивидендниот принос во последните пет години. 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Дивиденден принос2 3,75% 3,64% 2,74% 2,57% 2,74% 

 
2 Дивиденден принос = Објавена дивиденда / Последна пазарна цена на крај на периодот 
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V. ПОЛИТИКА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА 
ГЛАВНИНА И ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИКОТ И ДРУГИ 
ИНДИКАТОРИ НА РАБОТЕЊЕТО  

     
 

➢ Долгорочен долг спрема основна главнина 
 

 Структурата на изворите на средства на Групата се состои од главнината и 
обврските, каде се вклучени долгорочните и краткорочните обврски, како и 
обврските по кредити. Главнината се состои од уплатен капитал, ревалоризациони 
резерви, законски резерви и акумулирана добивка. 
 
 Раководството периодично ја анализира структурата на изворите на средства, со 
цел обезбедување на оптимална структура на истите.  
 
 Обврските по кредити и можностите за финансирање преку истите, како еден од 
изворите на средства, внимателно се следат и се разгледуваат, со цел 
обезбедување на флексибилни извори на средства кои може да се приспособат на 
потребите на Групата.  
 
 Раководството на Групата континуирано се фокусира на обезбедување на кредитни 
линии кои имаат најповолни услови, преку склучување договори за кредитни рамки 
со комерцијалните банки. 
 
 Во своето работење, Групата најчесто користи краткорочни кредити, кои се 
користат во оперативното работење, за управување со работниот капитал и за 
оптимизација на краткорочната ликвидност. 
 
 Наспроти нив, долгорочните кредити се користат кога средствата од истите се 
употребуваат за финансирање на капитални инвестиции и проекти, со што се 
усогласува рочната структура на средствата и изворите на средства.  
 
 Заклучно со крајот на 2021 година, Групата нема искористено долгорочни кредити и 
инвестицискиот циклус го финансира преку краткорочните ликвидни средства и 
извори на средства. За повеќе детали погледнете ја табелата подолу: 

 

  Тековен период  
31.12.2021 

Претходен период 
31.12.2020 Промена   

              

Вкупно обврски 1.696.006 3.173.984 -46,57% 

Обврски по кредити 95.914 2.102.878 -95,44% 

краткорочни 95.914 1.982.878 -95,16% 

долгорочни - 120.000 -100,00% 

Главнина и Резерви 6.438.962 5.033.775 27,92% 

Основна главнина 3.135.464 3.135.464 0,00% 

Долгорочен долг / Основна главнина 0,00% 3,83%   

 
 

 
 
 

Собрание на акционери 2022  

224



 

 

 

 

 

 

➢ Политика на управување со ризици 
 

 Тековното работење на Групата и на „Макпетрол“ АД како матично друштво, 
постојано е изложено на ризици од најразличен вид, особено од финансиски 
аспект, вклучувајќи кредитни ризици, ликвидносни ризици, пазарни ризици, како и 
ризикот од управување со капиталот.  
Групата придава особено внимание на непредвидливоста на пазарите при што 
работи на минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на 
работењето. 
 Управувањето со ризици го врши Управниот одбор врз основа на претходно 
одобрени политики и процедури. 

 
- Пазарен Ризик 

 
 Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските 
валути и каматните стапки кои имаат влијание врз приходите на Групата или врз 
вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик 
е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки 
и оптимизирање на поврат на средствата.  
 

 Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложена на 
ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, 
особено во однос на еврото и доларот. Групата не користи инструменти за 
обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Групата е 
одговорно за одржување на соодветна нето-позиција за секоја валута 
поединечно, како и вкупно за сите валути. 
 
 Групата е изложена на ефектите на флуктуациите на пазарните каматни 
стапки врз нејзината финансиска состојба и парични текови. Раководството на 
Групата е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на 
ризикот од нето-каматни стапки и одредува лимити за намалување на 
потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои незначителен износ на 
позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на 
известување, кои се користат за управување со работниот капитал и се 
краткорочни.  
 Флуктуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се 
позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на 
Групата. Во исто време, Групата нема значителни пласирања на своите средства 
во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат 
дополнителен приход од камата. 
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- Кредитен Ризик 
 

 Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Групата доколку корисникот 
или договорната страна  на финансискиот инструмент не успее да ги исполни 
своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од 
купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти. 
 
 Изложеноста на Групата на кредитен ризик е под влијание од страна на 
индивидуални карактеристики на секој клиент. Групата има воспоставени 
политики за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на 
корисници со соодветна кредитна историја, односно Групата има воспоставени 
политики според кои кредибилитетот на секој дилер и клиент со поголеми 
нарачки е анализиран пред потпишување на договорот, додека кај 
малопродажбата овој ризик е лимитиран. Кај Групата не постои материјално 
значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и 
нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони. 

 
- Ликвидносен Ризик 

 
 Претпазливото управување со ликвидносниот ризик имплицира одржување 
на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на 
извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за 
навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на 
договорените услови.  
 Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, 
Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку 
расположливи кредитни рамки одобрени од страна на комерцијалните банки. 

 
- Ризик при управување со капитал 

 
 Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување на истата 
да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со 
цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани 
лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на 
трошокот на капиталот. Со цел да се одржи или да се прилагоди структурата на 
капиталот, Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди 
исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови 
акции или да продаде средства за да го намали долгот. 
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➢ Индикатори за работењето 
 
 Во текот на своето оперативно работење, Групата постојано ја следи својата 
профитабилност и ликвидност преку калкулација на одредени индикатори за 
работењето. Во табелите подолу се презентирани најзначајните индикатори за 
профитабилноста и ликвидноста на Групата. 
 
 
Значајни консолидирани финансиски показатели на профитабилност 

  

Тековен 
период 

31.12.2021 

Претходен 
период 

31.12.2020 Промена 

Бруто маржа (%)3 13,86% 15,29% -1,43% 

Нето маржа (%)4 6,95% 2,28% 4,67% 

ROA5 17,33% 4,25% 13,08% 

ROE6 21,90% 6,93% 14,97% 

ROCE7 22,56% 6,62% 15,94% 

 
 
 

Значајни консолидирани показатели на ликвидност и солвентност 

  

Тековен 
период 

31.12.2021 

Претходен 
период 

31.12.2020 Промена 

Тековни средства / Тековни обврски 150,98% 60,15% 90,83% 

Gearing8 -3,52% 26,58% -30,10% 

Вкупни обврски / Вкупни средства 20,85% 38,67% -17,82% 

Вкупни обврски / Главнина и резерви 26,34% 63,05% -36,71% 

Главнина и резерви / Вкупни средства 79,15% 61,33% 17,82% 

 
 
 Врз база на презентираните индикатори може да заклучиме дека Групата, во текот 
на 2021 година значајно ја подобрува својата профитабилност и ликвидност. 
 
 Растот на профитабилноста, а со тоа и позитивното движење на индикаторите е 
резултат како на капиталната добивка од продажбата на акцијата во АД „ГА-МА“, 
така и на значајното подобрување на оперативната профитабилност. 
 
 Подобрувањето на профитабилноста, индиректно резултираше и со 
подобрувањето и зацврстувањето на ликвидноста и солвентноста на Групата, преку 
значајното намалување на обврските по кредити, што може да се забележи од 
релевантните индикатори. 

 
 

 
3 Бруто маржа = (Приходи од продажба - Набавна вредност) / Приходи од продажба 
4 Нето маржа = Добивка пред оданочување / Оперативни приходи 
5 ROA = Нето-добивка по оданочување / Вкупно средства 
6 ROЕ = Нето-добивка по оданочување / Главнина и резерви 
7 ROCE = Оперативна добивка / (Вкупни средства - Тековни обврски) 
8 Gearing = нето-долг / (нето-долг + главнина и резерви) 

  Нето Долг = обврски по кредити - пари и парични еквиваленти 
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VI. КОМУНИКАЦИЈА СО  ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА 
 
 

 Во согласност со барањата на купувачите, деловните партнери, вработените и 
останатите засегнати лица, „Макпетрол“ АД и подружниците континуирано 
настојуваат да ги подобрат работните процеси, квалитетот на понудите и услугите. 
 Групата во преден план ги поставува транспарентноста, разбирливоста и 
достапноста на нашите понуди и услуги. 
 Преку континуирана соработка градиме поголема доверба кај сите засегнати лица, 
го подобруваме нашето разбирање за нивните потреби и проблеми и го зајакнуваме 
и го продлабочуваме нашето партнерство. 
 Маркетингот како главна промотивна стратегија на нашите услуги и производи, 
придонесе и позитивно влијание врз однесувањето и мислењето на потенцијалните 
купувачи и предизвика нивни интерес, што резултира со зголемена потрошувачка и 
привлекување нови купувачи. 
 Со желба да им обезбеди дополнителни погодности и предности на своите лојални 
купувачи, „Макпетрол“ АД продолжи со Програмата за лојални купувачи ,,ВЕРНА,,. 
Со Програмата, преку издавање специјални картички, а согласно со најновите 
светски стандарди, „Макпетрол“ АД ја наградува нивната лојалност, со можноста да 
имаат ексклузивен пристап до голем број промотивни акции за специјални 
производи, со повластени цени, на сите продажни места на „Макпетрол“ АД, и нивно 
учество во наградната игра „ВЕРНА - Една и единствена“, за која има особен 
интерес, заради вредните награди кои се доделуваат. 
 Верна програмата овозможи активно промовирање на нашите производи, 
зголемување на членството, кое брои повеќе од 220.000 корисници, како и 
подобрување на вкупната перцепција кон „Макпетрол“ АД, како компанија 
ориентирана кон купувачите. 
 Групата води особена грижа и за задоволството на купувачите преку обезбедување 
врвна и безбедна услуга на бензинските станици, квалитетни горива, хигиена на 
продажните објекти, заштита на животната средина и сл. За истата цел е и системот 
за постапување по примените рекламации, кои се анализираат со целосно 
внимание, со соодветен одговор на барањата, укажувањата и сугестиите од 
Купувачите. 
Преку секојдневната комуникација со деловните партнери, која се одвива редовно во 
зависност од барањата и во однос на презентацијата на комерцијалните услови и 
склучувањето и реализацијата на договорите, заеднички ги прилагодуваме 
производите и услугите, на начин со кој го олеснуваме водењето на нивните 
бизниси. 
 Во соработката со заедницата, особено сме посветени да се соочиме со 
општествените предизвици, при што особено внимание посветуваме на грижата за 
животната средина, здравјето и за безбедноста на вработените. 
 Социјалното влијание на активностите на Друштвото континуирано се унапредува 
преку соработката и преговорите со Синдикатот при „Макпетрол“ АД, при што во 
2021 година беше склучен нов Колективен договор, со кој значително е унапредена 
заштитата на правата на вработените. 
 Во согласност со барањата на вработените, „Макпетрол“ АД, во континуитет, па и 
во текот на 2021 година, одобри помош преку донација на парични средства за 
покривање на трошоците за лекување и  набавка на лекови на нашите вработени, 
како и  за надоместоци утврдени со Закон и со Колективен договор, со цел 
подобрување на квалитетот на живот.  
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 Имајќи ги предвид добро воспоставените односи со вработените, редовно 
спроведуваме истражувања меѓу нив и имаме „директни комуникациски линии“, 
особено за прашања поврзани со здравјето и безбедноста, заштита на животната 
средина, човечки права и еднакви можности.  
 Во поглед на здравствената заштита на вработените во „Макпетрол“ АД, во 2021 
година извршени се  систематски прегледи на  вработени. 
 Обуките за безбедност и здравје при работа континуирано се спроведуваат за 
вработените со цел безбедно извршување на работните задачи. Во текот на 2021 
година беше спроведена и обука за безбедно ракување и управување со виљушкар 
за вработени во Полнилница Миладиновци (ТНГ). 
 Со цел поголема заштита на здравјето и безбедноста на вработените континуирано 
се набавува опрема за лична заштита која ги заштитува вработените од ризиците 
поврзани со здравјето и безбедноста на работното место. За подобрување на 
техничко – технолошкиот процес и заштита на вработените во Полнилница 
Миладиновци (ТНГ) набавена е водена када за испитување на пропустливост на 
садови под притисок (ТНГ боци) и автоматска перална за садови под притисок (ТНГ 
боци) како и изолациони апарати за заштита на дишни органи наменети за 
вработените на работно место пожарникар – обезбедувач.  
 За своите заложби и инвестиции во здравјето и безбедноста на вработените, 
компанијата во 2021 година доби и две награди во рамки на повикот „Добри практики 
во областа на БЗР во 2020 година“. 
 Како општествено одговорна компанија, „Макпетрол“ АД посвети огромно внимание 
и се заложи за заштита на здравјето на вработените, потрошувачите и на деловните 
партнери, справувајќи се со предизвиците од новонастанатата ситуација со Корона-
вирусот, преку набавка на средства за дезинфекција, заштитни маски, работни 
упатства, наредби, извршување на работните задачи од дома и организирана 
имунизација на вработените.  
  Во борбата против Ковид-кризата, Групата имаше значајни донации за поддршка 
на јавното здравство за надлежни државни институции, со што се потврди 
определбата на „Макпетрол“ АД  Скопје за инвестирање во заедницата, давајќи 
притоа  позитивен пример за зголемување на свесноста за општествено одговорно 
делување. 
 Во текот на 2021 година беше донирана компјутерска опрема, 1.000 таблети во 
вредност од 6 милиони денари за учениците од основните општински училишта, која 
придонесе за развој и унапредување  на наставно-образовниот процес во Република 
Северна Македонија за време на пандемијата. 
 Исто така, несебично продолжија активностите и донациите за маргинализираните 
групи граѓани преку подарување на новогодишни пакетчиња на децата со Даунов 
синдром и подготовка на топол оброк за бездомните лица. 
 Свесни дека посветените, високо професионални и мотивирани вработени се 
изворот на нашиот континуиран развој,  Групата се грижи за нив и за создавање 
услови за нивна благосостојба и успешен личен и професионален развој. 
 Развојот на вработените ce однесува на секој обид за подобрување на учинокот на 
организацијата, со следење на нивните перформанси, пренесување на знаење, 
промена на ставовите или унапредување на вештините. Тука спаѓаат програмите кои 
ce одвиваат во рамките на Групата, како што ce обуки, курсеви и ротирање на 
работните места, професионални програми и друго. Целта на вложувањето во 
развојот на вработените е да ce стекнат со нови знаења, вештини и способности 
потребни за успешно извршување на нови, посложени и попредизвикувачки работи.  
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 Во 2021 година беа спроведени обуки за континуирано професионално 
усовршување на сметководители и овластени сметководители, обуки од областа на 
информатичките технологии,  обука на возачи за стекнување со АДР – сертификат, 
обука и сертифицирање на вработени кои се директно вклучени во процесот на 
инсталации за природен гас, специјализирани обуки од аспект на заштита од 
пожари, како и обуки од областа на заштита на животната средина. 
 
 

VII. ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС 
 

 
 „Макпетрол“ АД и подружниците, водејќи се и залагајќи се за беспрекорен и врвен 
квалитет на своите услуги, со својот предмет на работа и делување, се вклучени во 
сите области на животната средина, следејќи ја и имплементирајќи ја законската 
регулатива oд областа на животната средина и меѓународните стандарди. 
 „Макпетрол“ АД, покрај почитувањето на релевантната законска регулатива, го 
темели своето работење и врз воведување и применување на следниве стандарди: 
Системот за управување со квалитет, согласно со меѓународниот стандард ISO 
9001, Системот за управување со животната средина, согласно со меѓународниот 
стандард ISO 14001, Системот за управување со безбедност на информациите, 
согласно со меѓународниот стандард ISO 27001, Системот за управување со здравје 
и безбедност при работа, согласно со меѓународниот стандард ISO 45001, кои сите 
заедно обезбедуваат континуитет во успешното деловно работење и придонесуваат 
за реализација на еколошките цели и на целите за одржлив развој. 
 Политиката за управување и за заштита на животната средина, во рамките на 
Политиката за ИМС (Интегрираниот менаџмент систем), спроведувањето на 
програмите за заштита на животната средина, позитивниот однос на раководството 
на „Макпетрол“ АД и на сите вработени кон развојот во хармонија со природата се 
манифестираат преку постојаното намалување на емисиите во животната средина и 
преку рационалното користење на природните ресурси. 
 Дејствувајќи во таа насока, сите бензински станици и активни складови поседуваат 
Елаборат за заштита на животната средина (EЗЖС) согласно со Законот за 
животната средина.  
 Горивата кои ги продаваме, плинот, метанот и дизел горивото ULTRA Diesel Bio 
Power, се предводници во поглед на заштитата на животната средина, затоа што 
нудат дополнителни еколошки и експлоатациски предности, видливи преку 
значително намалена емисија на штетни гасови и честички во воздухот. 
 Групата го произведува, во својата сопствена фабрика, горивото Биодизел Б100, 
односно чистиот биодизел, кој  учествува во составот на ULTRA Diesel Bio Power 
горивото, преку стандардна технологија, односно добивање биодизел - метил естер 
на масна киселина (ФАМЕ) преку процес на трансестерификација на маслото 
добиено со цедење на семето од маслодајната репка. Произведениот биодизел е во 
согласност со  европскиот стандард МКС ЕН 14214, што овозможува негово мешање 
со фосилниот дизел, според Стандардот МКС ЕН 590.  
 Фабриката за производство на Биодизел (ФАМЕ), има А интегрирана еколошка 
дозвола (IPPC), со број УП1-11/3 бр.281/2018 од 21.6.2019 година, издадена од 
Министерството за животна средина и просторно планирање. Во ноември 2013 
година, фабриката за производство на Биодизел (ФАМЕ) успешно се имплементира 
и се сертифицира според меѓународната сертификација за одржливост и јаглерод, 
односно системот ISCC (International Sustainability and Carbon Certification). 
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 „Макпетрол“ АД, како матично друштво на Групата, согласно Законот за животна 
средина, Законот за квалитет на амбиенталниот воздух, Законот за водите, Законот 
за заштита од бучава во животната средина, Закони од областа на Заштитата и 
спасувањето/ Заштитата од пожари, Закони за Управување со отпадот, во 
континуитет со 2020 година, и во 2021 година ги спроведе програмите за:   
 

- управување со аспектите на животната средина, каде на вработените им се 
одржуваат редовни обуки за заштита од пожари (дејства поврзани со 
складирањето запаливи течности и гасови, постапки во врска со товарење 
или истовар на опасни материи); 
 

- управување со секаков вид отпад, правилно ракување и соодветно 
селектирање и предавање на  овластени компании за натамошно третирање,  
рециклирање и постапување, изработка на месечни и годишни извештаи; 
 

- чистење и отстранување на отпад од сепараторите на бензиските станици, 
како и чистење на резервоарите и евиденција на количините на 
создаден/предаден отпад; 
 

- контрола на квалитет на отпадна и подземна вода (Ph, суспендирани 
материи, спроводливост, амониумски азот, нитрати, нитрити, хлориди, ХПК 
(КМпО4), БПК5, вкупно масти и масла) во Склад Илинден и во ТНГ 
Миладиновци; 
 

- мониторинг на квалитет на воздух (брзина, проток, NOx, CO, CO2, O2, SO2, 
чаден број, прашина), од испустите на котларите во „Макпетрол“ АД; 
 

- снимање, анализа и следење на квалитетот на почвата во Авиосервисот на 
„Макпетрол“ АД (pH, вкупен азот, фосфор, масти и масла); 
 

- мониторинг на бучава (Ld/aeq(dB), Lamax (dB)), во деловната зграда на 
„Макпетрол“ АД, Фабриката за производство на Биодизел и во Одделението 
за преглед и сервисирање на плински боци и противпожарни апарати. 

 
 Нашата еколошка свесност е активна на повеќе полиња, а отпадот, како еден од 
суштинските проблеми и како загадувач на животната средина и на амбиенталниот 
воздух, се во фокусот на нашиот интерес.  
 Имајќи ја предвид заштитата на животната средина и одговорниот однос кон 
околината во која живееме и во која работиме, во текот на 2021 година континуирано 
се спроведуваа програмите за управување со отпадот, паметно селектирање и 
негово рециклирање, со што правиме уште еден чекор кон заштита на средината, а 
воедно му даваме нова корисна вредност на самиот отпад. 
 Применувајќи ја Директивата за енергетска ефикасност на Европската Унија, 
Групата е насочена кон користење на алтернативни извори на енергија. 
 Во текот на 2020 година беше пуштена во работа фотонапонската централа, 
инсталирана на бензинската станица БС 046 Гевгелија, што резултира со 
намалување на вкупната потрошувачка на електричната енергија.  
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 Во понатамошните програмски активности, планирано е на нашите објекти кои се 
поголеми потрошувачи на електрична енергија, како и на земјиштата кои се во 
сопственост на Групата, сукцесивно да се постават фотонапонски централи за 
производство на електрична енергија. Оваа енергија е наменета за сопствена 
потрошувачка, а вишокот од производството ќе се понуди на трети лица на пазарот. 
На овој начин ќе се постигнат финансиски заштеди, како и намалување на СО2. 
 Овој првичен проект ја отвара вратата за личен развој на Групата и дава 
потенцијал за развој на други обновливи извори на енергија, што на нашите објекти 
ќе им даде дополнителна вредност. 
 Во насока на заштита на животната средина, предвидено е да се постават и 
полначи за електрични автомобили на неколку бензински станици.  
 
 Со цел да се интегрираат економските, еколошките и социјалните фактори на 
балансиран начин, Групата, на чело со матичното друштво „Макпетрол“ АД, во 2021 
година беше посветено кон континуирана имплементација на нови активности за 
постигнување на клучните цели и програми за одржлив развој. 
 Постигнувањето на нашите цели беше потврдено од Здружението „Конект“, поради 
што на 24.6.2021 година „Макпетрол“ АД Скопје стана добитник на признание за 
придонес кон остварувањето на Целите за одржлив развој (Sustainable Development 
Goals – SDGs). 
Признанието беше доделено поради особениот придонес во зачувување на 
животната средина, изразено преку сопствено и одговорно производство и продажба 
на биодизел, современи бензински и дизел горива според европски стандарди, 
течен нафтен гас и метан, како најеколошко гориво достапно на македонскиот пазар. 
 
 Исто така, во 2021 година, преку донација на урбано зеленило во хортикултурното 
уредување на јавната парк- површина во Град Скопје-Сквер, кај Веро и ПП бригада 
во Општина Карпош, Групата, односно „Макпетрол“ АД, даде свој придонес во 
подобрување на условите за урбано живеење и за заштита на животната средина. 
 Новозасаденото урбано зеленило донирано од страна на Групата овозможува 
директни еколошки придобивки за градот и за населението - намалување на 
загадувањето на воздухот, намалување на ефектот на „урбаните топлотни острови“, 
намалување на бучавата, со еден збор подобрување на условите во урбаната 
средина. 
 Со активноста „За Поубав град”, како и со донирањето на гориво во вредност од 1,5 
милиони денари за гаснење на пожарите во летниот период, „Макпетрол“ АД се 
претстави како компанија со високи критериуми во однос на зачувувањето и 
унапредувањето на животната средина, и ја потврди високата општествена 
одговорност и лидерството преку проекти кои се грижат за идните генерации. 
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VIII. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА  
 

 А. Назив и седиште на правното лице како заинтересирана страна 
 

„ОИЛКО“ КДА - Скопје, ул. „10“ бр. 152 с. Миладиновци, Општина Илинден; 
 

 Б. Начин и постапка во која била одобрена зделката 
 

 По исполнување на условите од членот 457 и 460 од Законот за трговските 
друштва, зделката е одобрена со Одлука бр. 0201-28/4 за одобрување на зделка 
со заинтересирана страна, донесена на 25-тата Седница на Собранието на 
акционерите на „Макпетрол“ АД Скопје одржана на 26.5.2021 година. Пред 
донесување на Одлуката, а во целост постапувајќи согласно член 460-а од 
Законот за трговските друштва, до Собранието беше изготвен и доставен до 
Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со 
заинтересирана страна на ОИЛКО КДА Скопје, изготвен од страна на овластен 
ревизор, Друштвото БЕНД ревизија и консалтинг ДОО Тетово, заведен под бр. 
0302 - 1987/2 од 12.04.2021 година. 

 
I  МАКПЕТРОЛ АД – Скопје како продавач на стоки и давател на услуги 
   ОИЛКО  КДА – Скопје  како купувач на стоки и корисник на услуги 
 

    

  во денари без ДДВ 

П Р Е Д М Е Т 
Одобрено со Одлука 

на Собрание 
Остварено во 
2021 година 

 

Гориво за возила, резервни делови и потрошен 
материјал, услуги преку Верна картички и 

останати стоки и услуги 148.000.000 96.882.274 

 ВКУПНО: 148.000.000 96.882.274 

    
 
   

II  МАКПЕТРОЛ АД Скопје е како купувач на стоки и корисник на услуги  

    ОИЛКО КДА – Скопје  како продавач на стоки и давател на услуги  

    

  во денари без ДДВ 

П Р Е Д М Е Т 
Одобрено со Одлука 

на Собрание 
Остварено во 
2021 година 

 
Транспортни услуги, закуп на транспортни 

средства и останати стоки и услуги 409.631.000 398.589.471 

 ВКУПНО:  409.631.000 398.589.471 
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IX. ИЗГЛЕДИ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ И 
ПОДРУЖНИЦИТЕ И НИВНИОТ ДЕЛОВЕН ПОТФАТ И АКТИВНОСТИТЕ ВО 
СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ  

 
  Во 2022 година, „Макпетрол“ А.Д. Скопје и подружниците планираат повеќе 

деловни потфати и активности во сферата на сопствениот развој: 
 

• Проширување на мрежата на малопродажни објекти за автоплин и метан; 

• Реконструкција на дел од постојните бензински станици, согласно Планот за 
работа во 2022 година; 

• Инвестиции во складишен простор за нафтени деривати; 

• Купување на една бензинска станица која е во сопственост на друго правно 
лице, нејзина реконструкција и брендирање по стандардите на „Макпетрол“ 
АД; 

• Инсталирање на опрема - полначи за батерии на електрични возила на две 
бензински станици и  

• Инсталирање на соларни панели за производство на електрична енергија 
со капацитет од 0,5 MW. 

 
X.  ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО СТЕКНУВАЊЕ СОПСТВЕНИ АКЦИИ  

 
 

 Во текот на 2021 година „Макпетрол“ АД Скопје, како матично друштво на 
Групата, не се стекнало со дополнителни сопствени акции.  
 
 Во текот на 2020 година „Макпетрол“ АД Скопје се стекна со 954 сопствени акции 
по номинален износ од 72.856 денари, кои учествуваат со 0,85% во основната 
главнина на Групата и имаат вкупна противвредност од 69.504.740 денари. 

 
 Во периодот од 25.8.2017 година до 02.10.2020 година, „Макпетрол“ АД Скопје, 
како матично друштво на Групата, се стекна со вкупно 11.238 сопствени акции по 
просечна цена од 45.205 денари и истите учествуваат со 10% во основната 
главнина на Групата.  

 
 

XI. ПРИМАЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР И НАДЗОРНИОТ  
ОДБОР НА  ГРУПАТА ОСТВАРЕНИ ВО 2021 ГОДИНА 

 

 

Согласно одредбите од член 384 став 7 од ЗТД, Групата објавува дека:  
 

• Во текот на 2021 година, членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ 
АД Скопје, како матично друштво на Групата, оствариле нето-примања по основ 
на плата и надоместоци на плата, по основ на други права, дел од учество во 
добивка, како и по основ на награди во вкупен износ од 46.923.467 денари и 

• Во текот на 2021 година, членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол“ 
АД Скопје, како матично друштво на Групата, по основ на награда, оствариле 
нето-примања во вкупен износ од 1.920.000 денари. 
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Врз основа на член 384-а, став 1 и став 2 од Законот за трговските друштва, 
членовите на Управниот одбор на “Макпетрол” АД Скопје,  ја даваат следната: 
 

 
ИЗЈАВА 

за примена на Кодексот за корпоративно управување 
 

 
 
 Ние, членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје, изјавуваме 
дека друштвото „Макпетрол“ АД Скопје, во своето работење, отпочна со примена и 
имплементација на Кодексот за корпоративно управување на акционерските 
друштва котирани на „Македонска берза“ АД Скопје од 26.10.2021 година, објавен на 
веб-страницата на Берзата www.mse.mk. 
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„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ 

XXVI СОБРАНИЕ 

Бр.0201-  

30.5.2022 год. 

          ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и 

членовите 35 и 103 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на 

„Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, 

донесе 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

 

за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор  

за работењето на Друштвото во 2021 година  

и на Годишниот извештај на Управниот одбор  

за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2021 година 

 

 

Член 1 

 

 Се усвојуваат: 

 

- Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на 

Друштвото во деловната 2021 година и 

- Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните 

финансиски резултати на Друштвото во 2021 година. 

 

 

Годишните извештаи од ставот 1 на овој член се составен дел на оваа 

Одлука. 

 

Член 2 

 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

 

 

 

 

           ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 

 

 

 

 

Собрание на акционери 2022  

237



Собрание на акционери 2022  

238



1
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР





 

 

 

 

Содржина 

 

 

 

 

1. Следење и контрола над управувањето и раководењето со Друштвото во 2021 

година......................................................................................................................... 3 

 

2.Обем на контролата над управувањето и раководењето со Друштвото за 2021 

година......................................................................................................................... 4 

 

3. Резултатите од испитувањата извршени од ревизорот на Годишната сметка и 

на Финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година..................................... 6 

 

 

241



Собрание на акционери 2022  

242



 
 
 
 
Надзорниот одбор, согласно надлежностите определени со Законот за 

трговските друштва (понатаму во текстот: ЗТД) и Статутот на Макпетрол АД 
Скопје (понатаму во текстот: Статутот) како орган овластен да врши надзор врз 
работата на Управниот одбор, во текот на 2021 година работеше објективно и 
професионално, извршувајќи ги надлежностите, согласно одредбите на ЗТД и 
на Статутот, при што во целост и во континуитет ја следеше работата на 
Управниот одбор на Макпетрол АД  Скопје. 

 
 

1.Следење и контрола над управувањето и раководењето 
со Друштвото во 2021 година 

 

Надзорниот одбор, согласно овластувањата определени со ЗТД и со 
Статутот, редовно и целосно ја следеше работата на Управниот одбор, при што 
во целост и во континуитет беше во тек со секојдневното работење на 
Друштвото. 

Надзорниот одбор  е составен  од членови кои се стручни и компетентни  
за  одредени сегменти  од  работењето на Друштвото, што овозможи правилно 
и квалитетно следење на работата на Друштвото, односно раководењето и 
управувањето на Управниот одбор  со  Друштвото. 

Во текот на работењето, Надзорниот одбор беше целосно и навремено 
информиран за работењето на Друштвото, преку периодични извештаи 
изготвени од стручните служби и од Управниот одбор. 

Надзорниот одбор ги разгледуваше периодичните извештаи и ги 
анализираше од сите аспекти, притоа компарирајќи ги со резултатите од 
минатата година, како и со планираните резултати. 

Во својата работа, Надзорниот одбор на Друштвото ја вршеше 
контролната функција и преку Секторот за внатрешна ревизија што е под 
директна надлежност на Надзорниот одбор. Годишниот извештај за 2021 година 
од Секторот за внатрешна ревизија е даден во прилог на овој  Извештај. 
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2.Обем на контролата над управувањето и раководењето 
со Друштвото за 2021 година 

 

Во текот на 2021 година, Надзорниот одбор одржа 13 (тринаесет) 
седници на кои беше разгледувано управувањето со Друштвото од страна на 
Управниот одбор, при што носеше одлуки, даваше предлози и согласности на 
Управниот одбор, во рамките на своите овластувања, согласно ЗТД и Статутот. 
Сите членови на Надзорниот одбор присуствуваа на сите седници, освен Дејан 
Левески кој беше оправдано отсутен на две седници. 

  
 

Во 2021 година, Секторот за внатрешна ревизија  спроведе 4 (четири) 
редовни ревизорски прегледи со издадени вкупно 6 (шест) препораки и активно 
ја следеше имплементацијата на издадените препораки.  

 

Како генерален заклучок од спроведените постапки, Секторот за 
внатрешна ревизија издаде препораки до раководните лица за креирање и за 
спроведување интерни контроли и процеси, чија доследна имплементација ќе 
овозможи зголемување на ефикасноста во работењето. 

 

Полугодишниот извештај на Секторот за внатрешна ревизија во која се 
презентирани активностите за периодот од 1 до 6 месец 2021 година, 
Надзорниот одбор го разгледа и утврди, со заедничка оценка на сите членови 
на Надзорниот одбор, дека Полугодишниот извештај е изработен согласно ЗТД 
и подзаконските акти. 

 

Годишниот извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија за 
2021  година е разгледан и усвоен од страна на Надзорниот одбор на 
седницата одржана на 11.2.2022 година, со заедничка оценка на сите членови 
на Надзорниот одбор дека Годишниот извештај е изработен согласно ЗТД, 
подзаконските акти и Годишниот план за 2021 година. 

Надзорниот одбор го разгледа Годишниот план за работа на Секторот за 
внатрешна ревизија за 2022 година и го одобри истиот. 

 

Надзорниот одбор, констатира дека Управниот одбор континуирано го 
следеше финансиското и материјално работење, приливот и одливот на 
средствата и притоа правилно ги согледуваше тековните услови на 
стопанисување и правилно преземаше мерки за ублажување на влијанието на 
неповолните услови во економијата на Република Северна Македонија врз 
работењето на Друштвото. 

 

Управниот одбор, навремено и во согласност со ЗТД, ги има доставено 
до Надзорниот одбор Годишната сметка и Финансиските извештаи на 
Друштвото за 2021 година, Извештајот на независниот ревизор заедно со 
мислењето за објективноста на финансиските извештаи за 2021 година, 
Годишниот извештај на Управниот одбор за работата на Друштвото во 2021 
година, како и Предлог-одлуката за распоредување на добивката според 
Годишната сметка на Друштвото за 2021 година. 
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Надзорниот одбор ги разгледа доставените материјали од страна на 
Управниот одбор, ги усвои со едногласно донесени одлуки и е согласен да се 
достават до Собранието на акционери на Друштвото на разгледување и 
одлучување.  

Исто така Надзорниот одбор ја разгледа и ја прифати Понудата од 
ревизорската куќа  Grant Thornton Скопје за ревизорски услуги на финансиските 
извештаи на Друштвото во 2022 година и му предложи на Управниот одбор да 
подготви предлог-одлука за Собранието на акционери за определување на 
Grant Thornton Скопје за ревизор на финансиските извештаи на Друштвото во 
2022 година. 

На седницата одржана на 12.4.2022 година Надзорниот одбор го утврди  
овој текст на Годишен извештај за резултатите од контролата над управувањето 
и раководењето со Друштвото во 2021 година. 
   

Надзорниот одбор констатира дека во 2021 година Друштвото работеше 
успешно и оствари добивка пред оданочување во износ од 1.526,3 милиони 
денари. Друштвото оствари вкупен приход во износ од 22,48 милијарди денари, 
што е поголем во однос на минатогодишниот за 34,15 %. Остварени се расходи 
во износ од 20,95 милијарди денари, односно зголемување за истиот период 
лани за 27,95 %. Друштвото оствари добивка по оданочување во износ од  
1.374 милиони  денари, која е приближно за 4 пати поголема во однос на 
минатата година, што се должи пред се на остварена капитална добивка од 
продажбата на акцијата на Макпетрол АД Скопје во ГА-МА АД Скопје, 
значително зголемување на прометот со метан и природен гас, зголемената 
продажба на нафтените деривати, како и на зголемениот промет на останатиот 
малопродажен асортиман (ДАС). 

Во 2021 година се реализираше Спогодбата меѓу Макпетрол АД Скопје и 
Владата на РСМ за продажба на уделот на Макпетрол АД Скопје во ГА-МА АД 
Скопје. Реализирањето резултираше со блок трансакција за продажба на 
акцијата, сопственост на Макпетрол АД Скопје во ГА-МА АД Скопје, на 
25.8.2021 година преку Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје. 

Макпетрол АД Скопје ја подобри својата ликвидност и солвентност во 
текот на 2021 година како резултат на продажбата на акцијата во ГА-МА АД 
Скопје, што резултираше со намалување на обврските по кредити на 
Друштвото. Исто така во текот на 2021 година Друштвото го продолжи силниот 
инвестициски циклус и вложи 301 милиони денари во реконструкција и во 
изградба на нови малопродажни и големопродажни објекти. 

Постигнатите финансиски резултати се резултат на ангажманот на 
менаџераскиот тим, како и на сите вработени во Друштвото. Остварената 
добивка е поголема за 4% од планираната или поголема за 53 милиони денари. 

 
Надзорниот одбор констатира дека во Годишниот извештај на Управниот 

одбор за работата на Друштвото во 2021 година, реално и објективно се дадени 
резултатите од работењето на Друштвото. 

Надзорниот одбор, ценејќи ги условите за работење и дејствување на 
Управниот одбор во 2021 година, оценува дека Управниот одбор во целост ги 
исполни своите надлежности дадени со Статутот и со ЗТД и му предлага на 
Собранието на акционерите на Макпетрол АД Скопје да го одобри работењето 
на секој член поединечно. 
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3. Резултатите од испитувањата извршени од ревизорот 
на Годишната сметка и на Финансиските извештаи на 
Друштвото за 2021 година 

 
 

Имајќи ги предвид обврските кои произлегуваат од ЗТД и од Статутот, 
извршена е ревизија на финансиските извештаи за 2021 година од страна на 
овластено, независно и реномирано друштво за ревизија „Grant Thornton “. 
 

Ревизорот, преку својот извештај, даде свое независно мислење за 
извршената ревизија на поединечните финансиски извештаи на Макпетрол АД 
Скопје, составени од Извештај за финансиската состојба на 31 декември 2021 
година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во 
капиталот и Извештај за паричните текови за годината што заврши во тој 
период, како и преглед на значајните сметководствени политики и други 
објаснувачки белешки. Ревизијата е извршена во согласност со Меѓународните 
Стандарди за ревизија коишто бараат усогласеност со етичките барања, како и 
тоа ревизијата да биде планирана и извршувана на начин што ќе овозможи да 
се стекне разумно уверување дека поединечните финансиски извештаи не 
содржат материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува спроведување на 
процедури, со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата 
во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од процената на 
ревизорот, и истите вклучуваат процена на ризиците од постоење на 
материјално погрешни прикажувања во поединечните финансиски извештаи, 
било поради измама или грешка. 

 

При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема предвид 
внатрешната контрола релевантна за подготвување и за објективно 
презентирање на поединечните финансиски извештаи на Друштвото, со цел 
креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на 
околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на 
внатрешната контрола на Друштвото. 

   
Мислењето на ревизорот е дека поединечните финансиски извештаи ја 

презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба 
на Друштвото до 31 декември 2021 година, како и резултатите од работењето и 
паричните текови за годината што заврши во тој период, во согласност со 
сметководствените стандарди  прифатени во Република Северна Македонија. 

 
Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на 

годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2021 година во согласност 
со член 384 од Законот за трговски друштва. При тоа одговорност на ревизорот 
е да изрази и мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со 
историските финансиски информации објавени во годишната сметка и 
ревидираните финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за 
годината која завршува на 31 декември 2021, во согласност со ревизорските 
стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и во согласност 
со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. Весник на 
РМ број 158 од 2010 година). 
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Мислењето на ревизорот е дека, и историските финансиски информации 
изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и 
за годината што завршува на 31 декември 2021, се конзистентни, во сите 
материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и 
финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која 
завршува на 31 декември 2021.

                     

                                      МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ                   
                                     НАДЗОРЕН ОДБОР

                                     Претседател
                                                    

                                            Александар Спасовски

Членови:

1. Звонко Tрифунов _____________

2. Дејан Левески      _____________

3. Филип Чадиковски _____________
независен член
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I.  Поставеност и усогласеност на внатрешната ревизија со 
законската регулатива 

 
Организациската поставеност, правата и одговорностите на 

внатрешната ревизија се одредени од страна на Надзорниот Одбор на 
„Макпетрол“ А.Д. - Скопје во согласност со член 415 - а од Законот за 
трговските друштва (Сл.весник на Р.М бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 
25/2007; 87/2008; 17/2009; 23/2009; 42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 
24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 
138/2014; 88/2015; 192/2015; 6/2016; 30/2016; 61/2016; 120/2018 и 290/2020) 
и Меѓународните стандарди за професионално извршување на 
внатрешната ревизија (Сл.весник на Р.М бр.113/2014 година), а 
дефинирани се во Статутот, Повелбата за внатрешна ревизија и 
Правилникот за начинот на вршење на внатрешната ревизија во 
„Макпетрол“ А.Д - Скопје.  

Годишниот извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија 
е изработен согласно член 415 - в од Законот за трговските друштва 
(Сл.весник на Р.М бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 87/2008; 17/2009; 
23/2009; 42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 
119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 
6/2016; 30/2016; 61/2016;120/2018 и 290/2020).  

Извештајот ќе се достави на разгледување до Надзорниот и 
Управниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје. 
 
 

I.I. Дефиниција и цел на внатрешната ревизија 
 
 Внатрешната ревизија е независна и објективна активност на 
уверување и советување, дизајнирана да додаде вредност и да го подобри 
работењето на Друштвото. Внатрешната ревизија му помага на Друштвото 
да ги оствари своите цели, преку користење на систематски, дисциплиниран 
пристап за проценка и подобрување на ефективноста на управувањето со 
ризиците, контролите и процесите на раководење.  
Дефиницијата на внатрешната ревизија ги наведува фундаменталните 
цели, природа и опфат на внатрешната ревизија. 
 Целта на внатрешната ревизија е навремена детекција, изолирање и 
елиминирање на идентификувани ризици, а како резултат на ефикасно 
функционирање на интерната ревизија, во значителна мера може да се 
подобри деловниот потфат на Друштвото.  
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II. Опис на извршени ревизорски прегледи во 2021 година 

Ревизорските прегледи во 2021 година беа извршени согласно 
Годишниот план за работа, одобрен од Надзорниот Одбор на „Макпетрол“ 
А.Д. - Скопје со Одлука бр.0203 - 1/4 од 08.02.2021 година.             

Во 2021 година беа спроведени (4) редовни ревизорски прегледи во 
следниве организациони единици прикажани во табеларниот преглед, 
подолу. 
 
Р.б. Назив на ревизија Организациона 

единица 
Период на 

извршување 
Бр. на 

препораки 

 
1. 

 
„Репрезентација во 
„Макпетрол“ А.Д. – 

Скопје“ 

 
Дирекција за 

правни работи 
 

 
20.10.2020 - 

07.05.2021 година 

1 
Одлука од НО со 
 бр. 0203 - 30/3 од 

10.06.2021 година со 
која се прифаќа 

Конечниот извештај 

 
2. 

„Управување со 
ризици во „Макпетрол“ 

А.Д. - Скопје“ 

Дирекција за 
стандардизација, 

квалитет и 
екологија 

 
03.06.2021 -

09.12.2021 година 

4 
Нацрт извештај 
доставен до НО 

 
3. 

„Набавка на униформи, 
заштитна облека и 

обувки на вработени 

Дирекција за 
малопродажба, 

Дирекција за ДАС 
и Дирекција за 

човечки ресурси 
и внатрешна 

контрола 
 

 
07.06.2021 -

09.12.2021 година 
 

1 
Нацрт извештај 
доставен до НО  

 
 

 
4. 

„Заштитено внатрешно 
пријавување во 

„Макпетрол“ А.Д. - 
Скопје 

Дирекција за 
правни работи 

 
01.12.2021 -

26.01.2022 година 
 

/ 
Нацрт извештај во 
фаза на изработка   
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III. Статус на наоди и препораки на Секторот за внатрешна 

ревизија од спроведени редовни ревизорски прегледи во 2021 година  
 
Секторот за внатрешна ревизија врз основа на наодите од 

спроведените ревизии издаде вкупно шест (6) препораки за подобрување 
на работењето во организационите единици.  

 
 

IV. Статус на имплементација на издадени препораки од 
ревизорски прегледи со датум на доспевање до 31.12.2021 година  

 
  Вработените во Секторот континуирано ја следеа имплементацијата 

на издадените препораки од спроведените ревизорски прегледи во 2021 
година и испратија дописи до ревидираните субјекти се со цел да се оцени 
статусот на нивна имплементација. Внатрешната ревизија оценува дека 
раководните лица преземаат соодветни мерки за имплементирање на 
препораките и истите се реализираат во рамки на дадените рокови. 
 

IV.I. Табеларен преглед на статус на наоди и препораки на 
Секторот за внатрешна ревизија со датум на доспевање до 31.12.2021 
година 

 
Реден 

бр. 
Организациона 

единица 
Издадени Имплементирани Пролонгирани 

 
1 

Дирекција за 
Информатички 

технологии 

 
2 

 
/ 

 
2 

 
2 

 
Дирекција за 

Големопродажба 
 

 
3 

 
/ 

 
3 

 
3 

 
Дирекција за Набавка 

 
3 
 

 
/ 

 
3 

 
4 

 
Дирекција за Правни 

работи 

 
1 

 
/ 

 
1 

 
5 
 

 
Дирекција за Финансии               

 
1 

 
/ 

 
1 

 
6 

 
Дирекција за Човечки 
ресурси и внатрешна 

контрола 
 

 
1 

 
/ 

 
1 

  
Вкупно 

 
11 

 
/ 

 
11 
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V. Вонредни ревизорски прегледи 

 
 

Секторот за внатрешна ревизија во текот на 2021 година не спроведе 
вонредни ревизорски прегледи.  

 
 

VI. Оценка на реализација на поставените цели со Годишниот 
план за работа на Секторот за внатрешна ревизија во 2021 година 

 

 
Секторот за внатрешна ревизија во 2021 година реализираше четири 

(4) прегледи и за истите предаде еден (1) Конечен извештај, два (два) 
Нацрт извештаи и еден (1) ревизорски преглед е во фаза на изработка. 

 

Дополнително два (2) ревизорски прегледи предвидени за 2021 
година, се одложуваат за 2022 година поради актуелната ситуација со 
корона вирусот.  

 

 

 
 VI.I. Реализирани редовни ревизорски прегледи 

 

Редовни ревизорски прегледи кои беа реализирани се: 
„Репрезентација во „Макпетрол“ А.Д. – Скопје во Дирекција за правни 
работи, „Управување со ризици во „Макпетрол“ А.Д. – Скопје во Дирекција 
за стандардизација, квалитет и екологија, „Набавка на униформи, заштитна 
облека и обувки на вработени во Дирекција за малопродажба, Дирекција за 
ДАС и Дирекција за човечки ресурси и внатрешна контрола, а тековната 
ревизија „Заштитено внатрешно пријавување во „Макпетрол“ А.Д. – Скопје 
се спроведува во Дирекција за правни работи и е во фаза на изработка. 

 

VI.II. Полугодишен извештај за работата на Секторот за 
внатрешна ревизија за период 01.01. - 30.06.2021 година 

 
 

Секторот за внатрешна ревизија согласно Законот за трговските 
друштва член 415 - в и Правилникот за начинот на вршење на внатрешната 
ревизија член 14 изработи Полугодишен извештај за работата на Секторот 
за внатрешна ревизија за период 01.01. - 30.06.2021 година и го достави на 
разгледување до Надзорен Одбор со архивски бр.0302 - 3895/1 од 
13.08.2021 година и до Управен Одбор со архивски број 0302 - 4126/1 од 
31.08.2021 година.   
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VI.III.Оценка на планираното време за контрола и евентуално 

отстапување  
  
 Секторот за внатрешна ревизија успешно реализираше три (3)  
редовни ревизорски прегледи и еден (1) е во фаза на изработка за време 
на доставување на Годишниот извештај. Постои отстапување од Годишниот 
план во однос на реализација на две (2) ревизии заради пандемијата која го 
оневозможи спроведување на активностите во целост.                                                     
 

VII. Оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на 
внатрешни контроли и општо мислење  

 
Внатрешните контроли во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје се делат на 

четири (4) категории, односно превентивни, детективни, директивни и 
корективни и истите функциниораат на високо, средно и ниско ниво.  

Контролите на ниво на Друштво се препознаваат во организациската 
структура, воспоставените политики (планови, кодекс, прирачници, 
процедури, правилници, работни упатства, обрасци и записи), 
информациски систем, поделбата на должности, нивоа на одобрување и 
изборот на кадар. 

Соодветноста на контролите резултира со навремена 
идентификација, мониторинг и управување со ризици. 

При издавање на оценка на адекватноста и ефикасноста на системот 
на внатрешни контроли, Секторот за внатрешна ревизија се придржуваше 
кон барањата на Меѓународните стандарди за професионално извршување 
на внатрешната ревизија и смета дека присуството на внатрешни контроли 
во стандардизираните процеси е во насока на исполнување на барањата и 
потребите на Друштвото. 

 Секторот за внатрешна ревизија нагласува дека реализирање на                        
издадените препораки во целост од спроведените ревизорски извештаи во 
2021 година ќе резултира со дополнително зајакнување на внатрешниот 
контролен систем на начин кој што ќе контрибуира кон остварување на 
целта на „Макпетрол“ А.Д.  – Скопје. 
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Општо мислење 

 Внатрешната ревизија при спроведувањето на ревизиите во 2021 
година и покрај идентификуваните ризици предизвикани од 
здравствената криза со COVID 19, беше фокусирана кон ефикасно 
остварување на целите во рамки на расположливото време и човечки 
ресурси, настојувајќи да го задржи квалитетот на ревизорската работа 
и констатираше наоди и издадените препораки со цел усогласување на 
интерните акти, зајакнување на контролните механизми, испитување 
на резултатите во однос на економичноста, ефикасноста и 
ефективноста при користење на средствата, додавање вредност во 
Друштвото и подобрување на ревидираните работни процеси.  
 Општото мислење за спроведените редовни ревизорски 
прегледи е професионално расудување на Раководителот на Секторот 
за внатрешна ревизија и истото е издадено врз основа на извршените 
ревизорски прегледи во 2021 година.  
 При издавање на општото мислење се вклучија клучните 
резултати од работењето на Секторот за внатрешна ревизија кои го 
опфатија следново: 

− усогласеност со законската регулатива; 

− усогласеност со интерни акти; 

− усогласеност со кодексот за корпоративно управување; 

− идентификација и проценка на ризици; 

− идентификација и оцена на системот на внатрешни контроли; 

− испитување на економичноста, ефикасноста и ефективноста во 
работењето; 

− рационално користење на ресурси.  

− комплетност и точност на документација; 
Земајќи го предвид горенаведениот опфат, издадените 

препораки беа во насока на ажурирање на елементи од интерен акт со 
кои ќе се зајакнат контролните активности при користење на 
средствата на Друштвото, уредување и дополнување на одлука 
согласно постоечката систематизација и дефинирани контролни 
активности, разгледување и посветување внимание на дел 5 Ризик и 
контрола од Кодексот за корпоративно управување на акционерските 
друштва котирани на македонска берза, усогласување на постоечкото 
работење со интерно упатство и надградба на истото, 
имплементирање на глобално прифатените рамки за управување со 
ризици и внатрешни контроли, односно стандардот ISO 31000:2018 и 
COSO Internal Control – Integrated Framework, стекнување 
професионални вештини и знаења поврзани со процесот управување 
со ризици, ажурирање на правилникот за заштита при работа, 
синхронизирање на истиот со постоечкото работење и документирање 
на контролните активности. 
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VIII. Дополнителни активности на внатрешната ревизија 
 

 
 Вработените во Секторот за внатрешна ревизија во текот на 2021 
година не присуствуваа на професионални обуки. 

                 
      

      
                           

           
                          
                                                                                        
 

 

 

                                       

           СЕКТОР
         ЗА

                   ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
Раководител,

                                                                         
                            Марјан Ивановски
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„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ 
XXVI СОБРАНИЕ 
Бр.0201-  
30.5.2022 год. 

  ПРЕДЛОГ 

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските 
друштва и членовите 35 и 65 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, 
Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 
30.5.2022 година, донесе 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор  
за резултатите од контролата над управувањето и раководењето  

со Друштвото во 2021 година 

Член 1 

Писмениот извештај на Надзорниот одбор за резултатите од 
контролата во кој ги соопштува: 

1. Начинот на кој извршил контрола над управувањето и 
раководењето со Друштвото за 2021 година; 

2. Обемот на контролата над управувањето и раководењето со 
Друштвото за 2021 година и 

3. Резултатите од испитувањата извршени од ревизорите на 
годишните сметки за 2021 година 

СЕ УСВОЈУВА. 

Извештајот од ставот 1 на овој член заведен под број 0102-1683/1 
од 12.4.2022 година, е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

    ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ 

XXVI СОБРАНИЕ 

Бр.0201-  

30.5.2022 год. 

            ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и 

членовите 35 и 37 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на 

„Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, 

донесе 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

 

за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор  

на Друштвото во 2021 година 

 

 

Член 1 

 

 Се одобрува работата и водењето на работењето на Друштвото во 2021 

година на членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, 

поименично и поединечно овде наведени: 

 

1. Јосифовски   Андреја  - претседател 

2. Лекиќ    Саша   - член 

3. Трповски   Јован   - член 

4. Доневски   Зоран   - член 

5. Јосифовска 

Спасовска   Марија   - член 

6. Бошковски   Сашо    - член 

 

 

Член 2 

 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

 

 

 

 

           ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ 

XXVI СОБРАНИЕ 

Бр.0201-  

30.5.2022 год. 

           ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и 

членовите 35 и 37 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на 

„Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, 

донесе 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

 

за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор  

на Друштвото во 2021 година 

 

 

Член 1 

 

 Се одобрува работата во 2021 година на членовите на Надзорниот 

одбор на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, поименично и поединечно овде наведени: 

 

1. Спасовски   Александар  - претседател 

2. Трифунов   Звонко  - член 

3. Левески   Дејан   - член 

4. Чадиковски   Филип  - независен член 

 

 

Член 2 

 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

 

 

 

 

           ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ 

XXVI СОБРАНИЕ 

Бр.0201-  

30.5.2022 год. 

            ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на членовите 384 и 483 од Законот за трговските друштва и 

членовите 35 и 105 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на 

„Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, 

донесе 

 

О   Д   Л   У   К   А 

 

за распоредување на добивката  

по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година 

 

 

Член 1 

 

 Тековната добивка за 2021 година во износ од 1.374.003.296 денари се 

распоредува на: 

 

1. Дел за задолжителна општа резерва                  68.700.164 денари 

2. Дел за исплата на дивиденда                        303.432.000 денари 

3. Дел за посебни резерви за стекнување  

сопствени акции со откуп         300.000.000 денари 

4. Дел за исплата на членовите на Управниот одбор         28.170.000 денари 

5. Дел за исплата на раководните лица            7.225.000 денари 

6. Дел за исплата на вработените                 70.000.000 денари 

7. Дел за инвестиции                300.000.000 денари 

8. Дел за пренос на добивката во наредната година        296.476.132 денари 

 

Се овластува Надзорниот одбор на Друштвото да ги утврди 

критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката 

наменет за членовите на Управниот одбор. 

Се овластува Управниот одбор на Друштвото да ги утврди критериумите 

и поединечните износи за исплата на делот од добивката наменет за 

раководните лица и вработените. 

 

Член 2 

 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

 

           ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ 

XXVI СОБРАНИЕ 

Бр.0201-  

30.5.2022 год. 

             ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на членовите 487 и 490 од Законот за трговските друштва и 

членот 108 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на 

„Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, 

донесе 

 

О   Д   Л   У   К   А 

 

за плаќање на дивиденда  

по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година 

(Дивиденден календар) 

 

Член 1 

 

 На акционерите на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје се одобрува плаќање на 

дивиденда во висина од 303.432.000 денари бруто, односно 3.000 денари бруто 

за една акција. 

 Дивидендата ќе биде исплатена во пари. 

 

Член 2 

 

 За датум на пресек на акционерската книга според која се определува 

листа на акционери кои имаат право на исплата на дивиденда се утврдува 

21.6.2022 година. 

Член 3 

 

 За последен ден на тргување со право на дивиденда се утврдува 

17.6.2022 година. 

Член 4 

 

 За прв ден на тргување без право на дивиденда се утврдува 20.6.2022 

година. 

Член 5 

 

 Исплата на дивидендата ќе се изврши до 30.9.2022 година. 

 

Член 6 

 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

 

           ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ 

XXVI СОБРАНИЕ 

Бр.0201-  

30.5.2022 год. 

             ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на членот 333 од Законот за трговските друштва и членот 19 

од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – 

Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, донесе 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

 

за стекнување сопствени акции со откуп 

 

 

Член 1 

 

 Од распоредените средства за посебни резерви за купување на 

сопствени акции, во износ од 300.000.000 денари, се одобрува купување 

сопствени акции до висина од една десетина од основната главнина на 

Друштвото, по најниска просечна цена за една акција од 30.000 денари, а по 

највисока цена за една акција од 120.000 денари. 

 

Член 2 

 

 Купувањето на сопствените акции ќе се изврши на начин кој ќе биде во 

согласност со законските прописи, во корист на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје во 

рок од 12 месеци од денот на донесувањето на оваа одлука. 

 

Член 3 

 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

 

 

 

 

           ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ 

XXVI СОБРАНИЕ 

Бр.0201-  

30.5.2022 год. 

             ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на членот 336 од Законот за трговските друштва и членот 18 

од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – 

Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, донесе 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

 

за отуѓување сопствени акции 

 

 

Член 1 
 
 Се одобрува отуѓување на сопствени акции на Макпетрол АД Скопје 
стекнати до денот на одржувањето на годишното собрание на Друштвото на 
ден 30.5.2022 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на 
Собранието на Друштвото за стекнување сопствени акции со откуп, донесена 
на Годишното собрание на 30.5.2022 година. 
 Постапката за отуѓување на сопствени акции ќе се спроведе согласно 
одредбите од Законот за хартии од вредност. 
 

Член 2 
 
 Целта поради која се отуѓуваат сопствените акции е одржување 
стабилност на Друштвото и усогласување со законските одредби. 
 Номиналната вредност на една обична акција на Макпетрол АД Скопје 
изнесува 511,29 Евра. 

Член 3 
 
 Сопствените акции кои се предмет на отуѓување се со право на глас, по 
принципот една акција дава право на еден глас во собранието на Друштвото. 
  
 

Член 4 
 
 Купувачите на сопствени акции на Макпетрол АД Скопје, ги стекнуваат 
сите права од акциите согласно Статутот на Друштвото и законските прописи 
со денот на уписот во Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје. 
 Согласно законските одредби и Статутот на Друштвото, обичните акции 
им даваат право на нивните сопственици: 

1. Право на глас во Собранието на Друштвото; 
 2. Право на исплата на дел од добивката (дивиденда); 
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 3. Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно од  
       стечајната маса на Друштвото. 
 

 
Член 5 

 
 Собранието на Друштвото го овластува Управниот одбор на Макпетрол 
АД Скопје поблиску да го определи начинот на продажба, цената, која не може 
да  биде пониска од 60.000 денари за една акција, и другите потребни 
активности и податоци утврдени во Законот за хартии од вредност како и да  
изврши измени и дополнување на оваа Одлука. 
 

 

Член 6 

 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

 

 

 

 

           ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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"МАКПЕТРОЛ" А.Д- СКОПЈЕ 
НАДЗОРЕН ОДБОР 
Бр.0203-13/8   
30.3.2022 година 
С к о п ј е 

Врз основа на членот 67 од Статутот на ,,Макпетрол” А.Д. - Скопје и 
т.5.10 од Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва 
котирани на Македонска берза, а во врска со Понудата бр.0504-1142/1 од 
14.3.2022 година, поднесена од Grant Thornton од Скопје, Надзорниот одбор на 
,,Макпетрол” А.Д. - Скопје на 74.седница, одржана на 30.3.2022 година,  донесе

О Д Л У К  А 

Член 1 

Надзорниот одбор ја разгледа и ја прифати Понудата бр.0504-1142/1 од 
14.3.2022 година, доставена од ревизорската куќа Grant Thornton од Скопје, за 
обезбедување ревизорски услуги на Макпетрол АД Скопје за 2022 година. 

^len 2

Доколку Собранието на акционери на Друштвото ја донесе Одлуката за 
определување на Grant Thornton од Скопје за ревизор на финансиските 
извештаи на Друштвото за 2022 година, да се овласти  Саша Лекиќ, директор на 
Дирекцијата за финансии да склучи договор со Grant Thornton од Скопје за 
обезбедување ревизорски услуги на "Макпетрол"АД Скопје, за 2022 година. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Одлуката се доставува до Управниот одбор на Друштвото.  

О б р а з л о ж е н и е 

Надзорниот одбор на седницата одржана на 30.3.2022 година ја разгледа 
доставената Понуда бр. 0504-1142/1 од 14.3.2022 година од Grant Thornton од 
Скопје, за обезбедување ревизорски услуги на Макпетрол АД Скопје за 2022 
година, при што ги ценеше, реномето на ревизорската куќа, досегашното 
спроведување на високо квалитетна и ефикасна ревизија на нашите финансиски 
извештаи за изминаните години,  поседувањето на потребното искуство и 
техничкиот капацитет да одговори на сите барања, применувајќи ја глобалната 
методологија за ревизија, поврзана со Меѓународните стандарди за ревизија 
(МСР) кои се во примена во Република Северна Македонија и кои бараат 
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независниот надворешен ревизор да се придржува кон етичките барања и да ја 
планира и изврши ревизијата, за да добиеме разумно уверување за тоа, дали 
финансиските извештаи се ослободени од материјални погрешни прикажувања. 

Имајќи го во предвид длабокото разбирање за нашата деловна активност, 
ревизорот може да понуди силна комбинација на соодветни, квалитетни услуги 
и ефективна соработка за постигнување дополнителна вредност, како и 
сеопфатни професионални услуги за ревизија на финансиските извештаи. 

Објективноста и независноста на ревизорот, транспарентноста во текот 
на целиот процес при досегашните спроведени ревизии, како и редовните 
средби и одличната комуникација, придонесоа и одиграа клучна улога 
Надзорниот одбор на Друштвото, да ја прифати Понудата на Grant Thornton од 
Скопје, за вршење ревизија на финансиските извештаи на Макпетрол АД Скопје 
за 2022 година. 

Оваа Одлука се доставува до Управниот одбор на Макпетрол АД Скопје, 
за подготвување, а во согласност со оваа Одлука, Предлог – одлука за 
определување ревизори на финансиските извештаи на Друштвото за 2022 
година, заради одлучување на  седницата на Годишното собрание на акционери 
на Друштвото во 2022 година.  

              НАДЗОРЕН ОДБОР 
         Претседател,    

            Александар Спасовски 
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„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ 

XXVI СОБРАНИЕ 

Бр.0201-  

30.5.2022 год. 

             ПРЕДЛОГ 

 

 

Врз основа на членовите 383 и 479 од Законот за трговските друштва и 

членот 35 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на 

„Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, 

донесе 

 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

 

за определување на ревизор на Финансиските извештаи  

на Друштвото за 2022 година 

 

 

 

Член 1 
 

За ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година се 

определува ревизорската куќа Grant Thornton од Скопје.            

              

 

Член 2 

 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

 

 

 

 

 

 

           ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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Predmet na zdelkata so zainteresirana strana 4 

1.2.Identifikuvawe na kriteriumite spored koi  e oceneta predmetnata 

materija 7 

1.3. Metodi na vrednuvawe  8 

1.4. Inherentni ograni~uvawa 10 

1.5. Odgovornost na menaxmentot 10 

1.6. Odgovornost na revizorot 11 

1.7. Izjava deka anga`manot e usoglasen so MSAU 3000 11 

1.8. Rezime na izvr{enata rabota – Izvr{eni proceduri i izvori koi se 

koristeni za utvrduvawe na relevantnite podatoci koi se predmet na 

analiza 12 

1.9. Izjava za nezavisnost i kompetentnost 14 

1.10. Specifi~ni ograni~uvawa koi vlijaea na zaklu~okot 14 

1.11. Su{tinski pra{awa utvrdeni od na{a strana 14 

1.12. Faktori na rizik 15 

2. Zaklu~ok  15 
 

Prilozi:  

- Predlog Odluka za odobruvawe na зделка со заинтересирана странa   OILKO KDA 

- Skopje 

- Kriteriumite i metodite na vrednuvawe  pri definirawe na zdelkata od 

odgovornata strana 
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IZJAVA OD OVLASTEN REVIZOR 
 
 
Jas Душко Апостоловски  Ovlasten  revizor vraboten vo Bend Revizija i Konsalting DOO 

Tetovo, pod polna (materijalna, moralna i krivi~na) odgovornost izjavuvam deka nemam 

konflikt na interesi so “MAKPETROL” AD Skopje  i deka vo poslednite tri godini ne 

sum daval konsultantski uslugi na “MAKPETROL” AD Skopje   vo smisla na Pravilnikot 

za podetalno propi{uvawe na uslovite  i potrebnata dokumentacija za ispolnuvawe na 

uslovite za ovlasten revizor koj dava mislewe vo postapka za odobruvawe na zdelka so 

zainteresirana strana. 

         Izjavil:  

Tetovo  07,04,2022                              Ovlasten revizor: Душко Апостоловски  
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IZVE[TAJ ZA ANGA@MAN ZA RAZUMNO UVERUVAWE VO POSTAPKA ZA 

ODOBRUVAWE NA  ZDELKA SO ZAINTERESIRANA STRANA  

 

 

Do 

Sobranieto na akcioneri na  

MAKPETROL AD Skopje     

 

 

1. Izve{taj  na nezavisniot revizor za razumno  uveruvawe  

 

Nie bevme anga`irani od MAKPETROL AD Skopje za da izvr{ime Anga`man za 

razumno uveruvawe  i da izdademe zaklu~ok vo vrska so Predlog Оdlukata za odobruvawe 

na зделка со заинтересиранa странa  OILKO KDA - Skopje (vo ponatamo{niot tekst:   

zdelka so zainteresirana strana)  za Godi{noto  Сobranie na аkcioneri za 2022 godina za 

odobruvawe na  zdelkata  so zainteresirana strana.   

 

1.1. Identifikuvawe i opis na informaciite za predmetnata materija - Predmet 

na  зdelkata so zainteresirana strana 

 

MAKPETROL AD Skopje ostvaruva delovna sorabotka so OILKO KDA Skopje   pri 

{to MAKPETROL AD Skopje }e koristi uslugi   за транспорт vo vrednost od okolu  

406.724.000,00 denari, zakup на transportni sredstva (vagon cisterni, cisterna i 

poluprikolki ADRT PED SHMITZ CARGOBULL za transportirawe na baterii so boci za 

komprimiran priroden gas) vo vrednost od okolu 30.000.000,00 denari, i kupuvawe na 

drugi stoki i uslugi vo vrednost od okolu 5.000.000,00 denari ili vkupno 441.724.000,00 

denari.  

 

OILKO KDA Skopje  se javuva kako kupuva~ na гориво за возила vo iznos od 110.000.000,00 

denari, drugi stoki i  uslugi  i toa, rezervni delovi i potro{en materijal vo vrednost 

od okolu 15.000.000,00 denari, uslugi preku Вerna karti~kи vo vrednost od okolu 

5.000.000,00 denari i  ostanati stoki i uslugi vo vrednost od okolu 18.000.000,00 denari  

ili vkupna vrednost od 148.000.000,00 denari.  

Vkupnata vrednost na zdelkata iznesuva 589.724.000,00 denari. 

 

Spored sodr`inata ovaa зdelka so zainteresirana strana  spored ~len 460a to~ka (1)  od 

Zakonot za trgovskiте dru{tva pretstavuva kumulativna vrednost na me|usebno povrzani 

zdelki, no spored poslednite revidirani godi{ni finansiski izve{tai pretstavuva 

7.30% od vrednosta na aktivata na dru{tvoto zna~i ne nadminuva 10% od aktivata.  

 

-  Zabele{ka: spored revidiranite FI na MAKPETROL AD Skopje  iznosot na 

aktivata po FI za 2021 godina iznesuva  8.073.091.837,00        denari 

 

Ovoj anga`man vrz osnova na prethodnoto pretstavuva  дogovorna revizija soglasno ~len 

4 to~ka 3  od Zakonot za revizija (“Slu`ben vesnik na  РМ" бр.158/10,135/11, 188/13, 43/14, 

138/14, 145/15 , 192/15, 23/16 i 83/18) kade {to e navedeno: “Dogovorna revizija” e 

nezadol`itelno ispituvawe, postapki, proverki i uveruvawa na godi{nata smetka, 

finansiskite izve{tai, konsolidiranata godi{na smetka i na drugi finansiski 

informacii, koi se vr{at vrz osnova na dogovor vo soglasnost so Me|unarodnite 

standardi za revizija na IFAC i drugi relevantni objavi na IFAC prifateni i objaveni vo 

Republika Severna Makedonija so cel da se izrazi mislewe, zaklu~ok ili uveruvawe vo 

vrska so nivnata vistinitost i nepristrasnost i nivnata usoglasenost so prifatenata i 

druga ramka za finansisko izvestuvawe. 
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Vremenskata to~ka za koja se odnesuva ocenkata ili mereweto na zdelkata e so datumot 

na Odlukata za odobruvawe na zdelka so zainteresirana strana, a  vremenskiot period na 

koj se odnesuva zdelkata  e period od edna godina.  

 

Spored sodr`inata ovaa zdelka pretstavuva kumulativna vrednost na me|usebno 

povrzani idni zdelki. Konkretnata  zdelka so zainteresirana strana koja e predmet na 

odobruvawe sodr`i perspektivni finansiski informacii predvideni so Planot na 

Dru{tvoto.   

 

Tabelarniot pregled na zdelkata e vo prodol`enie:  

 
Opis na Zdelkata so zainteresirana strana : 
 

– Висина на  трансакции 

  I „MAKPETROL" AD како kupuva~ на стоки и  услуги Vrednost 2022 % 

1. Transportni uslugi 406,724,000.00  68.97% 

1.1. Prevoz na benzini i dizeli 313,719,835.00  53.20% 

1.2. Prevoz na avio gorivo  12,698,013.00  2.15% 

1.3. Prevoz na mazut 2,082,100.00  0.35% 

1.4. Prevoz na Avtoplin i TNG  45,739,800.00  7.76% 

1.5. Prevoz na Plinski Boci 25,304,000.00  4.29% 

1.6. Masla i maziva 3,600,000.00  0.61% 

1.7. Antifriz концентрат 2,080,000.00  0.35% 

1.8. Ostanato 1,500,252.00  0.25% 

2. Zakup na transportni sredstva 30,000,000.00  5.09% 

3. Ostanati stoki i uslugi 5,000,000.00  0.85% 

Vkupno 441,724,000.00  74.90% 

Vkupna aktiva spored bilansot na sostojba od 31.12.2021 8,073,091,837.00    

% od aktivata 5.47%   

II MAKPETROL AD како prodava~ на стоки и  услуги     

4. Gorivo za vozila 110,000,000.00  18.65% 

5. Rezervni delovi i potro{en materijal 15,000,000.00  2.54% 

6. Uslugi preku Verna karti~ki 5,000,000.00  0.85% 

7. Ostanati stoki i uslugi 18,000,000.00  3.05% 

Vkupno 148,000,000.00  25.10% 

Vkupna aktiva spored bilansot na sostojba od 31.12.2021 8,073,091,837.00    

% od aktivata 1.83%   

SE VKUPNO 589,724,000.00  100.00% 

Vkupna aktiva spored bilansot na sostojba od 31.12.2021 8,073,091,837.00    

% od aktivata 7.30%   

 

Vo  sporedbeniot pregled vo prodol`enie  se dadeni ostvarenite  zdelki pome|u dvete 

dru{tva vo periodot 2018 do 2021 godina na godi{no nivo kako i planirani i ostvareni 

zdelki po godini, identifikuvanite promeni i nivniot procent vo odnos na aktivata na 

dru{tvoto spored revidiranite finansiski izve{tai  za prethodnite godini.  

Ostvarenite  zdelki pome|u dvete dru{tva vo periodot 2018 do 2021 godina na godi{no 

nivo, identifikuvanite promeni,  kako i planirani i ostvareni zdelki po godini i 

275



                        BEND REVIZIJA I KONSALTING DOO Tetovo                    Strana  6 od 16 

ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово                                тел. 044 330 800                                                       e-mail: revizija@bend.com.mk 

 

 

nivniot procent vo odnos na aktivata na dru{tvoto spored revidiranite finansiski 

izve{tai  za prethodnata godina iznesuva: 
 

I „MAKPETROL" AD како 
kupuva~ на стоки и  услуги 

Ostvareno vo 
2018 godina 

Ostvareno vo 
2019 godina 

Остварено во 
2020 година 

Остварено во 2021 
година 

Transportni uslugi 268,864,670  350,736,610  303,289,300 367,464,107 

Zakup na deloven prostor 258,358  0  0 0 
Zakup na transportni 
sredstva 26,634,909  28,209,503  28,631,240 27,930,212 

Ostanati stoki i uslugi 

 
468,044  1,567,740 3,195,152 

Vkupno 295,757,937  379,414,157  333,488,280 398,589,471 

II MAKPETROL AD како 
prodava~ на стоки и  
услуги 

Ostvareno vo 
2018 godina 

Ostvareno vo 
2019 godina 

Остварено во 
2020 година 

Остварено во 2021 
година 

Gorivo za vozila 91,334,902 94,719,733 61,617,678 78,206,294 
Rezervni delovi i 
potro{en materijal 9,461,723 9,683,958 8,102,600 8,870,301 
Uslugi preku Verna 
karti~ki 3,181,745 2,785,366 2,464,752 2,569,225 

Ostanati stoki i uslugi 3,794,072 6,787,790 7,830,057 7,236,454 

Vkupno 107,772,442 113,976,847 80,015,087 96,882,274 

KУMULATIVNA VREDNOST 
NA ZDELKATA 403,530,379 493,391,004 413,503,367 495,471,745 

IMOT (AKTIVA)  8,137,001,008 8,494,490,851 8,212,612,716 8,073,091,837 
% NA ZDELKA VO ODNOS 
NA IMOT 4.96% 5.81% 5.03% 6.14% 
KУMULATIVNA VREDNOST 
NA ZDELKA PO ODLUKA 516,640,000 561,280,000 661,110,000 557,631,000 
% NA ZDELKA 
REALIZIRANO 
PLANIRANO 78.11% 87.90% 62.55% 88.85% 

% NA ZDELKA PO ODLUKA 6.35% 6.61% 8.05% 6.91% 

     I „MAKPETROL" AD како 
kupuva~ на стоки и  услуги 

Ostvareno vo 
2018 godina 

Ostvareno vo 
2019 godina 

Остварено во 
2020 година 

Остварено во 2021 
година 

Vkupen prihod 22,001,133,038 22,897,242,248 16,756,637,902 22,478,314,904 
% na u~estvo vo vkupen 
prihod 

1.34% 1.66% 1.99% 1.77% 

Vkupni rashodi 
             

21,146,210,704  
                      

21,927,714,171  16,375,585,054 20,952,063,293 
% na u~estvo vo vkupni 
rashodi 

1.40% 1.73% 2.04% 1.90% 

     II MAKPETROL AD како 
prodava~ на стоки и  
услуги 

Ostvareno vo 
2018 godina 

Ostvareno vo 
2019 godina 

Остварено во 
2020 година 

Остварено во 2021 
година 

% na u~estvo vo vkupen 
prihod 0.49% 0.50% 0.48% 0.43% 
% na u~estvo vo vkupni 
rashodi 0.51% 0.52% 0.49% 0.46% 
% na u~estvo  на вкупната 
зделка vo vkupen prihod 

1.83% 2.15% 2.47% 2.20% 

% na u~estvo на вкупната 
зделка  vo vkupni rashodi 

1.91% 2.25% 2.53% 2.36% 

 
Nefinansiskite informacii   kako {to e tehni~kata opremenost na vozilata osobeno 

vo delot na mernite instrumenti, izgradeniot sistem za sveduvawe na minimum na 

razlikite pri priem, potoa sistemot za centralizirano sledewe na site funkcii na 

vozila i poluprikolki kade {to se smesteni derivatite, se predmet na pogolemi 

inherentni ograni~uvawa otkolku finansiskite informacii, davaat pove}e 

kvalitativni karakteristiki na ovaa postapka i metodite za utvrduvawe na vrednosta na 

zdelkata.   
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1.2. Identifikacija na kriteriumite spored koi e oceneta predmetnata materija:  
 

I „MAKPETROL" AD како 

kupuva~ на стоки и  услуги Vrednost 2022 % 
Kriterium 

1. Transportni uslugi 406,724,000.00  68.97% 

 1.1. Prevoz na benzini i 

dizeli 313,719,835.00  53.20% 

Ne povisoko od maksimalno utvrdenata od 

strana na regulatorna komisija za energetika 

1.2. Prevoz na avio gorivo  12,698,013.00  2.15% 

Ne povisoko od maksimalno utvrdenata od 

strana na regulatorna komisija za energetika 

1.3. Prevoz na mazut 2,082,100.00  0.35% 

Spored utvrdeni tarifinici i sklu~en 

dogovor so kraen potro{uva~ 

1.4. Prevoz na Avtoplin i 

TNG  45,739,800.00  7.76% 

Spored utvrdeni tarifinici i cena za avto den 

i prese~ni ceni za razvoz do stanica i sklad 

1.5. Prevoz na Plinski Boci 25,304,000.00  4.29% 

Spored utvrdeni tarifinici i cena za avto den 

i prese~ni ceni za razvoz do stanica i sklad 

1.6. Masla i maziva 3,600,000.00  0.61% 

Spored utvrdeni tarifinici i cena za avto den 

i prese~ni ceni za razvoz do stanica i sklad 

1.7. Antifriz i kristal kar 2,080,000.00  0.35% 

Spored utvrdeni tarifinici i cena za avto den 

i prese~ni ceni za razvoz do stanica i sklad 

1.8. Ostanato 1,500,252.00  0.25% 

Spored utvrdeni tarifinici i cena za avto den 

i prese~ni ceni za razvoz do stanica i sklad 

2. Zakup na transportni 

sredstva 30,000,000.00  5.09% 

Ne povisoko od dadena ponuda od avstriski 

operator i kvalitativni karakteristiki 

3. Ostanati stoki i uslugi 5,000,000.00  0.85% 

Spored utvrdeni tarifinici i cena za avto den 

i prese~ni ceni za razvoz do stanica i sklad 

Vkupno 441,724,000.00  74.90%   

Vkupna aktiva spored 

bilansot na sostojba od 

31.12.2021 8,073,091,837.00      

% od aktivata 5.47%     

II MAKPETROL AD како 

prodava~ на стоки и  услуги     Kriterium 

5. Gorivo za vozila 110,000,000.00  18.65% 

Ne povisoko od maksimalno utvrdenata od 

strana na regulatorna komisija za energetika 

6. Rezervni delovi i 

potro{en materijal 15,000,000.00  2.54% 

Spored kalkulacija na Makpetrol za 

utvrduvawe na ceni 

7. Uslugi preku Verna 

karti~ki 5,000,000.00  0.85% 

Spored kalkulacija na Makpetrol za 

utvrduvawe na ceni 

8. Ostanati stoki i uslugi 18,000,000.00  3.05% 

Spored kalkulacija na Makpetrol za 

utvrduvawe na ceni 

Vkupno 148,000,000.00  25.10%   

Vkupna aktiva spored 

bilansot na sostojba od 

31.12.2021 8,073,091,837.00      

% od aktivata 1.83%     

SE VKUPNO 589,724,000.00  100.00%   

Vkupna aktiva spored 

bilansot na sostojba od 

31.12.2021 8,073,091,837.00      

% od aktivata 7.30%     
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Процентуално учество на критериумите и карактеристиките во утврдената вредност на 

зделката: 
KRITERIUM -U^ESTVO   Извор 

Ne povisoko od maksimalno utvrdenata od strana na 

regulatorna komisija za energetika 74.85% 
Slu`ben vesnik na RM 

Spored utvrdeni tarifinici i sklu~en dogovor so kraen 

potro{uva~ 0.35% 
Dogovori so krajni kupuva~i 

Regulirani ceni 75.20%   

Spored utvrdeni tarifnici i cena za avto den i 

prоse~ni ceni za razvoz do stanica i sklad 7.76% 

Dogovor i tarifnici so va`nost vo 

2021 i 2022 godina i Podatoci od 

MAKAM TRANS 

Spored utvrdeni tarifnici i cena za avto den i 

prоse~ni ceni za razvoz do stanica i sklad 5.51% 
                         -“- 

Spored sli~ni ceni na zakup  0.00% Pazar 3 

Ne povisoko od dadena ponuda od avstriski operator i 

kvalitativni karakteristiki. 5.09% 
Ponuda na operator 

Pazarni ceni - nadvore{ni dokazi 18.35%   

Nadvore{ni dokazi 93.56%   

4. Ostanati stoki i uslugi 
3.05% 

Dogovor i tarifnici so va`nost vo 
2021 i 2022 godina i izedna~enost so 

drugi kupuva~i   

6. Rezervni delovi i potro{en materijal -  2.54% 
. Spored kalkulacija na Makpetrol za 

utvrduvawe na ceni  i izedna~enost 

so drugi kupuva~i   

8. Ostanati stoki i uslugi - Spored utvrdeni 

tarifnici i cena za avto den i prоse~ni ceni za razvoz 

do stanica i sklad 
0.85% 

. Spored kalkulacija na Makpetrol za 

utvrduvawe na ceni  i izedna~enost 

so drugi kupuva~i, i Podatoci od 

MAKAM TRANS 

Ostanato po pazarni ceni 6.44%   

SE VKUPNO 100.00%   

 

Kriteriumite i karakteristikite se odnesuvaat samo na elementite na delovite od ovaa 

zdelka i korisnicite za koj e namenet izve{tajot. 

 

Kriteriumite se diskutirani so komunikacija po elektronska po{ta so malcinski 

akcioneri  izbrani po metoda na primerok  na  godina 

 

1.3. Методи na vrednuvawe:  

 
Vo Пredlog Оdlukata na MAKPETROL AD  Skopje se koristeni analizi i izvori na 

informacii i se upotrebeni slednite  metodi na vrednuvawe: 
 
1)    - Mеtoda na vrednuvawe na tro{oci plus  soglasno so Tarifni tablici kako sostaven 

del na Деловната соработка . So vakviot pristap e dobiena vrednost od  589.724.000,00 

denari  vo 2022 godina.    

2)    - Metoda na vrednuvawe – Paket i blok ceni spored tipovi na transport spored 

relacija   i toa ednosmerna (polno vo eden pravec, a prazno na vra}awe); Radijalna 

relacija – so kru`no opslu`uvawe na pove}e punktovi i Cikli~na relacija- koja se 

sostoi od edna glavna i pove}e pomo{ni prstenesti relacii.  So vakviot pristap e 

dobiena vrednost od  589.723.902,00  denari.  

3)    - Metoda na vrednuvawe  na %  na u~estvo na transportni tro{oci vo odnos na 

ostvaren vkupen prihod i ostvareni rashodi vo izminatiot period primenet na 

planiranite iznosi vo 2022 godina. So vakviot pristap e dobiena vrednost od   

612.037.282,00  denari. 
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4)    - Metoda na vrednuvawe  spored prose~ni ceni vo odnos na planirani koli~ini vo 

2022 godina So vakviot pristap e dobiena vrednost od  599.430.951,00 denari. 
 

5) Vrz osnova na koristenite metodi na vrednuvawe  dobienata vrednost za predvidenite 

koli~ini  se dvi`i pome|u od 589.723.902,00  denari i 612.037.282,00    denari.  
 

6) Site 4 upotrebeni metodi se zna~ajni i relevantni, no zaradi mo`nata fluktuacija na 

cenata na naftenite derivati krajniot iznos na zdelkata e utvrden soglasno so to~ka 7 

vo prodol`enie. 
 

7) Za opredeluvawe na krajniot iznos e koristen kriteriumot za utvrduvawe na 

vrednosta vrz osnova  na  Regulirani i sporedlivi pazarni ceni so drugi kupuva~i spored 

planiranite koli~ini  za transport na nafteni derivati i priroden gas vo delot na 

transport, najsoodveten ponuduva~ od aspekt na  zakup na vagon cisterni  i vozila za 

transport na priroden gas koga MAKPETROL AD  Skopje se nao|a vo uloga na kupuva~ i 

Regulirani i sporedlivi pazarni ceni  spored kalkulacija na Makpetrol AD vo uslovi 

koga MAKPETROL AD  Skopje se nao|a vo uloga na prodava~. So vakviot pristap 

vrednostite na zdelkata se sledni :  

– Висина на  трансакции 

  I „MAKPETROL" AD како kupuva~ на стоки и  услуги Vrednost 2022 % 

1. Transportni uslugi 406,724,000.00  68.97% 

1.1. Prevoz na benzini i dizeli 313,719,835.00  53.20% 

1.2. Prevoz na avio gorivo  12,698,013.00  2.15% 

1.3. Prevoz na mazut 2,082,100.00  0.35% 

1.4. Prevoz na Avtoplin i TNG  45,739,800.00  7.76% 

1.5. Prevoz na Plinski Boci 25,304,000.00  4.29% 

1.6. Masla i maziva 3,600,000.00  0.61% 

1.7. Antifriz концентрат 2,080,000.00  0.35% 

1.8. Ostanato 1,500,252.00  0.25% 

2. Zakup na transportni sredstva 30,000,000.00  5.09% 

3. Ostanati stoki i uslugi 5,000,000.00  0.85% 

Vkupno 441,724,000.00  74.90% 

Vkupna aktiva spored bilansot na sostojba od 31.12.2021 8,073,091,837.00    

% od aktivata 5.47%   

II MAKPETROL AD како prodava~ на стоки и  услуги     

4. Gorivo za vozila 110,000,000.00  18.65% 

5. Rezervni delovi i potro{en materijal 15,000,000.00  2.54% 

6. Uslugi preku Verna karti~ki 5,000,000.00  0.85% 

7. Ostanati stoki i uslugi 18,000,000.00  3.05% 

Vkupno 148,000,000.00  25.10% 

Vkupna aktiva spored bilansot na sostojba od 31.12.2021 8,073,091,837.00    

% od aktivata 1.83%   

SE VKUPNO 589,724,000.00  100.00% 

Vkupna aktiva spored bilansot na sostojba od 31.12.2021 8,073,091,837.00    

% od aktivata 7.30%   

 
Kriteriumite i metodite na vrednuvawe  pri definirawe na zdelkata se vo prilog na 

ovoj izve{taj.  
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1.4. Inherentni ograni~uvawa - ograni~uvawa koi postojat zaradi nemo`nost da se 

vlijae i kontrolira vkupniot deloven ambient, tehni~ki karakteristiki i 

opremenost na vozila,   efektivnost na internite kontroli i sli~no. 

 

- Otsutnosta na  perfekten pazar, vospostavena praksa  za sporedba  za razli~ni, no 

prifatlivi tehniki za merewe mo`e da rezultira  so materijalno razli~no 

vrednuvawe i mo`e da vlijae na sporedlivosta.  

- Spored sodr`inata ovaa zdelka  pretstavuva kumulativna vrednost na me|usebno 

povrzani idni zdelki. Konkretnata zdelka so zainteresirana strana koja e 

predmet na odobruvawe sodr`i perspektivni finansiski informacii 

predvideni so Planot na Dru{tvoto.  Zaradi vakvata sostojba   duri i da se slu~at 

nastanite koi se predvideni so hipoteti~kite pretpostavki vo odnos na 

predvidenata zdelka, sepak fakti~kite rezultati verojatno }e se razlikuvaat od 

proekcijata bidej}i drugi predvideni nastani ne se slu~uvaat kako {to se 

o~ekuva (fluktuacija na cenata na derivatite i fizi~ki obem na transport).  

- Флуктуација на цената на дериватите во 2020, 2021  и на почетокот на 2022 година 

- Pandemijata predizvikana od virusot kovid 19 и Воените дејствија во Украина  

silno vlijаат na ponudata i pobaruva~kata kako i na cenata  na naftenite 

derivati,  zaradi {to fakti~kite rezultati verojatno }e se razlikuvaat od 

proekcijata bidej}i drugi predvideni nastani ne se slu~uvaat kako {to se 

o~ekuva (fluktuacija na cenata na derivatite i fizi~ki obem na transport vo 

odnos na vlijanieto na pandemijata predizvikana od virusot kovid 19) 

 
1.5. Odgovornost na menaxmentot 

 

Stranite korisnici na zdelkata so zainteresirana strana se obelodeneti vo Predlog 

odlukata za odobruvawe na zdelka so zainteresirana strana. 

 
Zainteresiranite strani vo zdelkata so zainteresirana strana se obelodeneti vo 

Zaklu~okot na Upravniot odbor br. 0202-2/11 од 10,02,2022 i Izvestuvaweto na ~lenovite 

na  Upravniot Odbor br. 0202-3/1 do Nadzorniot Odbor od 10.02.2022 godina kako  i 

Zaklu~okot na Nadzorniot odbor br. 0203-5/1 од 11,02,2022 i  Izvestuvaweto na 

~lenovite na Nadzorniot odbor  do Sobranieto  br. 0203-6/1 od 11,02,2022 vrz osnova  

Zakonot za Trgovski Dru{tva. 

 

Upravniot Odbor   na MAKPETROL AD Skopje  e odgovoren za podgotovka na Predlog 

Оdlukata za одобрување на  zделка со заинтересирана страна    vo soglasnost so 

kriteriumite na Zakonot za trgovski dru{tva i Zakonot za hartii od vrednost, a 

posebno deka: 

 

- zdelkata so zainteresirana strana e vo soglasnost so va`e~kite propisi vo 

zemjata 

- zdelkata so zainteresirana strana e fer odnosno vrednosta na zdelkata e 

utvrdena spored pazarnite uslovi vo soglasnost so va`e~kite propisi vo zemjata 

- vo zdelkata so zainteresirana strana  ne postoi nesrazmernost vo zaemnite 

davawa na stranite 

- vo zdelkata so zainteresirana strana  ne postojat nekoi drugi fakti i okolnosti 

koi bi mo`ele da pretstavuvaat osnov za pri~inuvawe na {тета 

-  vo dosega{nite finansiski izve{tai na MAKPETROL AD Skopje  realno se 

prika`ani vrskite i zdelkite so zainteresirani strani 

- od sogledanite rizik faktori pri realizirawe na predmetnata zdelka so 

zainteresirana strana ne postojat indikacii od aspekt na mo`na izmama i 

manipulacija 
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Odgovornosta vklu~uva i selekcija i primena na soodvetnite metodi i kriteriumi  za 

podgotovka na  predlogot za uveruvawe i upotreba na pretpostavkite i procenkite na 

individualnata odr`livost na zaklu~ocite vo ramki na dadenite okolnosti. 

Odgovornosta vklu~uva i dizajnirawe i implementacija na sistemi i procesi 

relevantni za podgotovka na predlogot. 
 
1.6. Odgovornost na revizorot 

 

Na{a odgovornost e da sprovedeme anga`man za razumno uveruvawe so cel da dademe  

zaklu~ok vrz osnova na na{ata rabota vrz osnova na na{ite postapki za toa :  

- dali zdelkata so zainteresirana strana e vo soglasnost so va`e~kite propisi vo 

zemjata,  

- dali zdelkata so zainteresirana strana e fer  odnosno dali vrednosta na zdelkata 

e utvrdena spored pazarni uslovi,  

- dali postoi nesrazmernost vo zaemnite davawa na stranite,  

- dali postojat i nekoi drugi fakti i okolnosti koi bi mo`ele da pretstavuvaat 

osnov za pri~inuvawe  na {teta, 
- dali vo dosega{nite Finansiski Izve{tai na dru{tvoto realno se prika`ani 

vrskite i zdelkite so zainteresirani strani,  

- dali i kakvi rizik faktori postojat pri realizirawe na predmetnata zdelka so 

zainteresirana strana, osobeno od mo`na izmama i manipulacija.  

- da dademe preporaka do malcinskite akcioneri dali da ja poddr`at zdelkata so 

zainteresirana strana soglasno so Pravilnikot za izmenuvawe i dopolnuvawe na 

Pravilnikot za sodr`inata i formata na misleweto {to ovlasteniot revizor go 

dava vo postapkata za odobruvawe na zdelka so zainteresirana strana kaj 

akcionersko dru{tvo ~ii hartii od vrednost kotiraat na berza (Sl. Vesnik na 

RM 182/2015) 

 

Nie  ja izvr{ivme na{ata rabota vo soglasnost so me|unarodniot standard za uveruvawe  

3000 vrz osnova na dobienite podatoci do 06,04,2022 godina. Ovoj standard bara od nas da 

gi ispolnime eti~kite barawa i da go planirame i izvr{ime anga`manot za razumno 

uveruvawe vrz osnova na materijalnite aspekti za da go izrazime na{iot zaklu~ok za 

anga`manot za   uveruvawe  за тоа дали   zделкаta  vo site materijalni aspekti e  vo 

soglasnost so kriteriumite na Zakonot za trgovski dru{tva i Zakonot za hartii od 

vrednost kako i da dademe preporaka do malcinskite akcioneri dali da ja poddr`at 

zdelkata so zainteresirana strana. 

 

Na{iot izve{taj e izgotven so cel da im pomogne na akcionerite na MAKPETROL AD 

Skopje  da ja ocenat  validnosta na Predlog Odlukata   vo odnos na odobruvawe na  zdelka 

so zainteresirana strana vrz osnova na tvrdewata na odgovornata strana.  

  

Ovoj Izve{taj vklu~uvaj}i go i zaklu~okot, e podgotven za celite na usoglasenost so 

ramkata za transakcii so povrzani strani na MAKPETROL AD Skopje. Nie ne 

prifa}ame ili prevzemame odgovornost kon nikoj drug osven kon akcionerite na 

MAKPETROL AD Skopje.  

 

1.7. Izjava deka anga`manot e izvr{en soglasno so MSAU 3000 

 

Ovoj izve{taj  e izgotven vo soglasnost so  Мe|unarodniot standard za uveruvawe  

(MSAU 3000), anga`mani za uveruvawe koi ne se revizii ili proverka na istoriski 

informacii, koi se izdadeni od strana na Odborot za me|unarodni standardi za revizija 

i uveruvawe, odredbite od ~lenot  460-a stav 2 a v.v. so stav 3 od Zakonot za trgovski 

dru{tva i Pravilnikot za sodr`inata i formata na misleweto {to ovlasteniot 

revizor go dava vo postapka za odobruvawe na zdelka so zainteresirana strana kaj 

akcionersko dru{tvo ~ii akcii kotiraat na berza (Sl. Vesnik na RM 67/2013)i  
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Pravilnikot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Pravilnikot za sodr`inata i formata na 

misleweto {to ovlasteniot revizor go dava vo postapkata za odobruvawe na zdelka so 

zainteresirana strana kaj akcionersko dru{tvo ~ii hartii od vrednost kotiraat na 

berza (Sl. Vesnik na RM 182/2015) 

 

Ovoj izve{taj se odnesuva na  iznesenoto vo Predlog Odlukata za odobruvawe na  zdelka 

so zainteresirana strana po odnos na to~ka na dnevniot red od Godi{noto  Sobranie na 

akcioneri za 2022 godina  i  ne se odnesuva na raboteweto na Kompanijata kako celina.  

 

1.8. Rezime na izvr{enata rabota - Izvr{eni proceduri i izvori koi se koristeni za 

utvrduvawe na relevantnite podatoci koi se predmet na analiza 

 

Vo soglasnost so ramkata  na na{iot anga`man pri na{ata rabota pokraj drugoto gi 

sprovedovme slednite proceduri i gi koristevme slednite izvori na podatoci:  

 

- Intervju na  povisokiot menaxment, odgovoren za podgotovka  na Predlog 

Odlukata  za izdr`anost na zdelkata so zainteresirana strana. 

- Intervju na odgovornite lica za odredeni delovi na  Predlog Odlukata za 

izdr`anost na zdelkata so zainteresirana strana. 

- Uvid i analiza na deklariranite iznosi vo Predlog Odlukata za odobruvawe na 

zdelka so zainteresirana strana.  

- Utvrduvawe na procent na iznosot na zdelkata so zainteresirana strana soglasno 

so ~len 460a  to~ka (1) od Zakonot za trgovskite dru{tva vo odnos na aktivata na 

dru{tvoto opredelena  vrz osnova na poslednite revidirani godi{ni finansiski 

izve{tai.  

- Uvid i utvrduvawe vo odnos na toa dali vo dosega{nite Finansiski Izve{tai na 

Dru{tvoto realno se prika`ani vrskite i zdelkite so zainteresirani strani.  

- Pregled i analiza na sklu~eni dogovori  i tarifni tablici, pome|u Makpetrol 

AD i “OILKO” KDA koi se relevantni za zdelkata so zainteresirana strana koja 

e predmet na odobruvawe.  

- Utvrduvawe na vrednosta na zdelkata so zainteresirana strana spored utvrdenite 

kriteriumi, po delovi i celosno  vrz osnova на  testirawe spored  metoda na 

primerok soglasno so ~len 460a od Zakonot za trgovskite dru{tva, bidej}i 

stanuva zbor za kumulativni vrednosti na me|usebni povrzani zdelki .   

- Uvid i analiza na dobienite podatoci od Delovniot plan na MAKPETROL AD  

Скопје  za 2022 godina za vrednosta na zdelkata so zainteresirana strana spored 

Predlog Odlukata za odobruvawe na zdelka so zainteresirana strana.  

- Uvid vo postapka po javen povik br. 308 od 24,01,2022 godina za usluga  i zakup na 

vagon cisterni poluprikolki za sopstveni potrebi, za period od edna godina za 

vr{ewe na transport na svetli i temni nafteni derivati, TNG i KPG 

(komprimiran priroden gas) .  

- Uvid i analiza na  odluka na TARIFA po vidovi na priklu~ni vozila izrazeni 

vo evrа bez presmetan DDV kako prose~en iznos na avto den od MAKAM TRANS 

Skopje.  

- Komunikacija preku elektronska po{ta so del od malcinskite akcioneri od  

28.03.2022 do 01.04.2022 po odnos na kriteriumite, karakteristikite i 

vrednuvaweto na zdelkata 

- Uvid vo Zapisnik od 10,02,2022 godina br. 0202-2 na Upravniot odbor  na 

Мakpetrol AD Skopje 

- Uvid vo Zaklu~ok бр. 0202-2/11 od 10,02,2020 na ~lenovite na Upravniot Odbor na 

Makpetrol AD Skopje 

- Uvid vo Zapisnik br. 0203-5 od 11,02,2022 godina na Nadzoren odbor  na 

MAKPETROL AD   Skopje  

- Uvid vo Zaklu~ok бр. 0203-5/1 od 11.02.2020, Izvestuvawe do sobranie  br. 0203-6/1 

od 11,02,2022 na ~lenovite na Nadzorniot Odbor na MAKPETROL AD Skopje  

282



                        BEND REVIZIJA I KONSALTING DOO Tetovo                    Strana  13 od 16 

ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово                                тел. 044 330 800                                                       e-mail: revizija@bend.com.mk 

 

 

- Sprotivstavuvawe na tro{oci za transport po godini kako iznosi od izvr{enite 

odluki za zdelka so zainteresirana strana vo odnos na ostvareni prihodi i 

rashodi na dru{tvoto 

- Uvid vo Izve{taj na revizorite na Фinansiskite izve{tai za 2020 i 2021 година 

- Analiza na fluktuacijata na cenata na derivatite vo 2020, 2021 i 2022 godina 

spored objavenite podatoci vo Slu`ben Vesnik na Republika Makedonija 

- Analiti~ki i su{tinski postapki na proverka na podatocite za ostvareni 

me|usebni transakcii vo  2020 i  2021 godina.   

- Uvid vo sklu~eni  dogovori za prevoz OILKO KDA so drugi kupuva~i.  

- Увид во Записник од извршена контрола на Министерство за финансии – Царинска 

Управа на Република Северна Македонија од 29,12,2021 

- Конфирмација на меѓусебните побарувања и обврски 

- Izvestuvawe za nepostoewe na sudski sporovi vo vrska so zdelkata so 

zainteresirana strana. 
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1.9. Izjava za nezavisnost i kompetentnost 

Na{iot anga`man go izvr{ivme vo soglasnost so Kodeksot na etika na profesionalnite 

smetkovoditeli.  

 

 Nie potvrduvame deka na{iot anga`man  go izvr{ivme soglasno so me|unarodniot 

standard za uveruvawe  3000. 

 
1.10. Specifi~ni  ograni~uvawa koi vlijaea na zaklu~okot  

 

Ne postojat bilo kakvi specifi~ni ograni~uvawa koi vlijaele na formirawe na 

zaklu~okot.  

 

 

1.11. Su{tinski pra{awa utvrdeni od na{a  strana, koi se odnesuvaat na konkretnata 

zdelka:  

 

-  Vo tekot na na{ata rabota utvrdivme deka  vo Republika Северна Makedonija  e 

ograni~ena konkurencijata vo odnos na  postoewe na  drug poedine~en subjekt so mo`nost 

za kompletno opslu`uvawe na Makpetrol AD  so raspolo`livi transportni kapaciteti 

vo delot na transport na nafteni derivati, avto plin i metan  na околу 127 benzinski 

stanici i 10 skladi{ni kapaciteti, opslu`uvawe na околу 2173  delovni partneri na 

Мakpetrol, opslu`uvawe na околу 452  delovni partneri na Мakpetrol  pri {to 

prevoznik bil OILKO KDA Skopje i isporaki na ekstra lesno maslo  na okolu  515  

klienti fizi~ki lica od skladovite na Makpetrol AD so vkupna koli~ina od 2.466.671 

litri {ifra 33111 EL. 

 

- OILKO KDA raspolaga  so 101 vozilо,  koi se specijalizirani  za transport na svetli 

i crni derivati, TNG i avtoplin, boci so TNG i drugi  stoki,  komprimiran priroden 

gas i 55 vagon cisterni.  

 

- Za celite na obezbeduvawe na usluga i zakup na vagoncisterni i poluprikolki za 

sopstveni potrebi, za period od edna godina za vr{ewe na transport na svetli i temni 

derivati, TNG i KPG  e sproveden Javen povik br. 308 soglasno so Re{enie  br.0302-308/1  

od 24,01,2022  godina. Javniot povik e objaven vo dneven vesnik na den 26,01,2022 godina и 

на интернет страницата на Макпетрол АД Скопје . Po objaveniot Javen povik  soglasno so 

izve{tajot za sprovedena postapka  i evaluacija na ponudite od strana na Komisijata za 

raspi{uvawe na oglas za pribirawe na ponudi za transportni i drugi uslugi e 

konstatirano  deka ponuduva~ot OILKO KDA Скопје kako edinstven ponuduva~ gi 

ispolnuva site kriteriumi po tenderskata dokumentacija.  

 

- Vrednuvaweto i cenite na transportot se usloveni od slednite faktori:  

 -  Tovarnite karakteristiki na proizvodot 

 -   Rizikot vo transportot vrz osnova na vidot i karakteristikite na proizvodot 

 -  Dol`inata na relacijata 

 -  Stepenot na iskoristenost na transportnoto sredstvo 

 -  Brojot na liniite vo transportot 

 -  Stabilnosta na tovarot 

 -  Na~inot na vra}awe na transportnoto sredstvo 

 - Postavenite barawa na Makpetrol AD  za soodvetna koordinacija i 

neprifa}awe na poremetuvawe vo koordinacijata vo rabotata, ~ekawe, gubewe na 

rabotnoto vreme, zgolemuvawe na tro{ocite na proizvodite i proda`nite ceni. 

 - Nabavka na gorivo i potro{ni materijali od mre`ata na Makpetrol AD. 
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1.12. Фaktori na rizik 

 
Vrz osnova na  izvr{enite proceduri   pri anga`man  za razumno  uveruvawe, vo odnos na 

zdelkata   koja e predmet na odobruvawe na Godi{noto sobranie na akcioneri za 2022 na 

MAKPETROL AD Skopje nie gi zabele`avme slednite rizik faktori pri realizacija 

na ovaa zdelka.  

 
-  Nepostoewe na perfekten pazar za transport na nafteni derivati i priroden gas 

- Ograni~ena konkurencija so soodvetni transportni kapaciteti vo Republika 

Makedonija.  

- Ograni~uvawe na dostap na podatoci vo odnos na %  na u~estvo na transportni tro{oci 

na drugite  u~esnici na pazarot vo prometot so nafteni derivati i priroden gas  

 
Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за 

да обезбедат основа за нашиот заклучок.   

 

2. Zaklu~ok  

 

Spored na{e mislewe vrz osnova na  izvr{enite proceduri   pri anga`man  za razumno  

uveruvawe, kako {to e opi{ano pogore, vo odnos na Predlog odlukata za zdelka so 

zainteresirana strana  koja e predmet na odobruvawe na Godi{noto Sobranie za 2022 na 

“MAKPETROL” AD Skopje , bazirana na tvrdewata na odgovornata strana, zdelkata e 

objektivno iska`ana vo site materijalni aspekti,  a osobeno {to:     

 

- Zdelkata so zainteresirana strana  e vo soglasnost so va`e~kite propisi vo 

zemjata. 

 

- Zdelkata so zainteresirana strana e fer, odnosno   vrednosta na zdelkata e 

utvrdena spored pazarnite uslovi  koi  se vo soglasnost so va`e~kite propisi vo 

zemjata. 

 

- Ne postoi  nesrazmernost  vo zaemnite davawa na stranite.   

 

- Ne postojat  nekoi drugi fakti i okolnosti koi bi mo`ele da pretstavuvaat 

osnov za pri~inuvawe na {teta. 

 

- Vo dosega{nite Finansiski Izve{tai  na dru{tvoto se realno  prika`ani 

vrskite i zdelkite so zainteresirani strani i revizorite na finansiskite 

izve{tai izrazile mislewe bez rezerva po odnos na istite. 

 

- Ne postojat rizik faktori pri realizirawe na predmetnata zdelka so 

zainteresirana strana, osobeno od aspekt na mo`na izmama i manipulacija, osven  

rizik faktorite opi{ani pogore.  

 

Vrz osnova na prethodnoto nie davame  preporaka do malcinskite akcioneri na 

dru{tvoto da ja poddr`at zdelkata na sednicata na Sobranieto na akcioneri, koja 

odluka dopolnitelno pretstavuva uslov za sklu~uvawe na ovaa zdelka i delegirawe na 

nadle`nost za realizacija na zdelkata na odgovornite lica vo Dru{tvoto. 

 

Preporakata proizleguva od pogore iznesenoto, a vo vrska so odredbata od ~len 3 od 

Pravilnikot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Pravilnikot za sodr`inata i formata na 

misleweto {to ovlasteniot revizor go dava vo postapka za odobruvawe na zdelka so 

zainteresirana strana  kaj akcionersko dru{tvo ~ii hartii od vrednost kotiraat na 

berza (Sl. Vesnik na RM 182 od 21 oktomvri 2015 godina) i se izveduva zaklu~ok deka  
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zdelkata  e vo soglasnost so imperativnite propisi na nacionalnoto zakonodavstvo i 
istata e fer utvrdena spored pazarnite uslovi i dadeni okolnosti vo site materijalni 
aspekti, posebno poradi nastapuvawe na odlo`eniot uslov - celosno sproveduvawe na  
postapkata za zdelka so zainteresirana strana soglasno so zakonskite propisi, od koe 
odobruvawe zavisi postoeweto na celata  zdelka.  
 
Ovoj zaklu~ok so preporaka nie go bazirame ne samo rakovodej}i se od obrazlo`enieto 
na Organot na upravuvawe, tuku posebno vrz osnova na  kriteriumite za utvrduvawe na 
vrednosta na zdelkata i toa posebno zaradi kriteriumot za utvrdeni ceni za transportni 
uslugi  na derivati od strana na Regulatorna komisija za energetika i sporedlivite ceni 
za izvr{eni uslugi od drugi prevoznici i proda`bi na dobra na drugi kupuva~i  i 
faktot deka predmetot na zdelkata e utvrden i vozmo`en i izvr{liv vo uslovi na 
odobruvawe- potvrduvawe na zdelkata, zaradi realizacija na predmetnata zdelka.  
 
Istovremeno na{iot zaklu~ok, bez prisustvo na elementite na izmama, zabluda i 
prisila, a so cel da im poslu`i na akcionerite za odlu~uvawe za odobruvawe na ovaa 
zdelka so zainteresirana strana, proizleguva i od uvid vo poslednite revidirani 
finansiski izve{tai vo koi se sodr`ani vrskite i zdelkite so zainteresiranи strani, i 
istite se realno prika`ani, kako i od sprovedenite su{tinski postapki po odredenite 
delovi od realiziranite zdelki so zainteresirana strana  vo 2020 i 2021 godina.  
 

Naglasuvawe na pra{awe   
 

Nie obrnuvame vnimanie na  to~ka 1.1. od ovoj izve{taj,  Predmet na zdelkata so 
zainteresirana strana.  Spored sodr`inata ovaa zdelka so zainteresirana strana 
pretstavuva kumulativna vrednost na me|usebno povrzani idni zdelki. Sakame da Vi 
obrneme vnimanie deka ovaa zdelka sodr`i idni finansiski informacii predvideni so 
Planot na dru{tvoto, bez da go menuvame zaklu~okot.   
 
 
 
Tetovo   07,04,2022    Bend Revizija i Konsalting DOO Tetovo 
Ovlasten revizor                                                                          Upravitel 
Du{ko Apostolovski                                                              Du{ko Apostolovski 
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„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ 

XXVI СОБРАНИЕ 

Бр.0201-  

30.5.2022 год. 

             ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на членовите 457 и 460 од Законот за трговските друштва и 

членот 35 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на 

„Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, 

донесе 

 

О   Д   Л   У   К   А 

за одобрување на  зделка со заинтересирана страна 

 

Член 1 

 

 Се одобрува деловна соработка (зделка) со ОИЛКО КДА-Скопје, и тоа: 

 I. ОИЛКО КДА - Скопје како продавач на стоки и давател на услуги 

             Предмет                     Вредност    Услови

  

1.   Транспортни услуги                                   406.724.000                Пазарни 
2. Закуп на транспортни средства                 30.000.000                 Пазарни 
3. Останати стоки и услуги                        5.000.000                 Пазарни 

 

                Вкупно :                441.724.000 денари 

 Износот од 441.724.000 денари, претставува 5,47% од вредноста на 

активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани 

годишни финансиски извештаи, која изнесува 8.073.091.837 денари.  

II. ОИЛКО КДА - Скопје како купувач на стоки и корисник на услуги 

             Предмет               Вредност  Услови

    

1.  Гориво за возила                                          110.000.000              Пазарни 

2.  Резервни делови и потрошен материјал     15.000.000              Пазарни 

3.  Услуги преку Верна картички                          5.000.000     Пазарни         

4. Останати стоки и услуги                        18.000.000               Пазарни 

 

               Вкупно:                 148.000.000  денари 
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Износот од 148.000.000 денари, преставува 1.83% од вредноста на 

активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани 

годишни финансиски извештаи, која изнесува 8.073.091.837 денари. 

 Вредностите на зделката се изразени во денари, без пресметан ДДВ. 

Вкупната вредност на деловната соработка изнесува  589.724.000 

денари, без пресметан ДДВ, што преставува 7,30% од вредноста на активата 

на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни 

финансиски извештаи, која изнесува 8.073.091.837 денари. 

 

Член 2 

 Се овластуваат директорите на соодветните дирекции во Друштвото, 

заради реализацијата на деловната соработка опишана во членот 1 на оваа 

одлука, да склучат договори и анекси кон веќе склучените договори, со важност 

за период од најмалку 12 месеци од денот на нивното склучување.  

 

Член 3 

 

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од денот на 

склучувањето на договорите и анексите од членот 2 на оваа одлука. 

 

 

 

 

 

           ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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