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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

84.

Врз основа на член 190 став 1 и член 70 став 6 од
Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија број 95/2005 година), Комисијата
за хартии од вредност на седницата одржана на 01-122006 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА И ОБЈАВУВАЊЕТО НА РЕЗИМЕТО НА ГОДИШНИТЕ
РЕВИДИРАНИ ИЗВЕШТАИ НА ДЕПОЗИТАР НА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Со Правилникот за определување на содржината и
објавувањето на резимето на годишните ревидирани
извештаи на депозитар на хартии од вредност (во понатамошниот текст: депозитар) се уредува на содржина
на резимето на годишните ревидирани извештаи на депозитар (во понатамошниот текст: Правилник).
Член 2
Резимето на годишните ревидирани извештаи на
депозитар содржи:
1) мислење од овластен ревизор во врска со финансиските извештаи на депозитарот, изготвени согласно
меѓународните стандарди за финансиско известување и
меѓународните ревизорски стандарди (во понатамошниот текст МРС);
2) биланс на успех од финансискиот извештај, изготвен согласно МРС;
3) биланс на состојба од финансискиот извештај,
изготвен согласно МРС;
4) преглед на паричните текови од финансискиот
извештај, изготвен согласно МРС;
5) извештај за промени во капиталот од финансискиот извештај, изготвен согласно МРС;
6) податоци за членовите на одборот на директори;
7) податоци за физички и/или правни лица кои поседуваат најмалку 5% од акциите на депозитарот;
8) податоци за политиката на распределба на дивиденда и
9) податоци за стекнување на сопствени акции во
текот на деловната година.
Член 3
Резимето на годишните ревидирани извештаи од
член 2 на овој Правилник, депозитарот го објавува во
“Службен весник на Република Македонија” во рок од
15 (петнаесет) дена од усвојување на годишниот извештај за претходната година од страна на Собранието на
акционери на депозитарот.
Член 4
(1) Резимето на годишните ревидирани извештаи од
член 2 на овој Правилник, депозитарот го доставува до
Комисијата заедно со годишниот извештај за своето работење, најдоцна до 31 мај во тековната година за
предходната година.
(2) Резимето на годишните ревидирани извештаи од
член 2 на овој Правилник во целост е достапно во седиштето на депозитарот и во просториите на Комисијата.
Член 5
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
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85.

Врз основа на член 190 и член 2 став 1 точка 31 од
Законот за хартии од вредност (“Службен весник на
Република Македонија” бр. 95/2005), Комисијата за
хартии од вредност на седницата одржана на 01-122006 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ
НА ПОВРЗАНИ ЛИЦА
Предмет на уредување

Член 1
Со Правилникот за условите за дополнително одредување на поврзани лица се утврдуваат условите за дополнително одредување на поврзани лица (во понатамошниот текст: овој Правилник).
Поврзани лица
Член 2
(1) Согласно член 2 став 1 точка 28 од Законот за
хартии од вредност поврзани лица претставуваат: поврзани правни лица, поврзани физички лица и физичко
лице поврзано со правно лице.
(2) Поврзани лица во смисла на став 1 од овој член се
две или повеќе правни или физички лица што се поврзани деловно, управувачки или капитално или се во сродство, поради што тие заедно ја определуваат деловната
политика и работат во координација еден со друг со намера да обезбедат вообичаени комерцијални предности
или се поврзани на начин што едно правно или физичко
лице има значителен интерес во друго правно лице.
Поврзани правни лица
Член 3
(1) Согласно член 2 став 1 точка 29 од Законот за
хартии од вредност поврзани правни лица се:
- правно лице кое поседува, директно или индиректно, најмалку 20% од акциите со право на глас од
другото правно лице;
- правно лице во кое најмалку 50% од членовите на
управниот или надзорниот одбор и одборот на директори, се членови на управниот одбор, надзорниот одбор или одборот на директори на другото правно лице;
- правно лице, кое согласно со одредбите на Законот за трговски друштва има значително учество, мнозинско учество или заемно учество во другото правно
лице;
- две правни лица кои се контролирани од исто или
исти правни или физички лица и
- правно лице кое по друг основ го контролира друго правно лице.
(2) За поврзани правни лица станува збор и во случај кога:
- постои можност резултатите од работењето на едно правно лице значително да влијаат врз работењето
или резултатите од работењето на друго правно лице
(пр. добавувачи, кредитори и други);
- две правни или физички лица заедно, сами или со
други лица поврзани со нив остваруваат контрола во
трето правно лице;
- можност едно или повеќе правни лица значително
да влијаат врз управувањето и донесувањето на деловната политика, финансиските и деловните одлуки на
друго правно лице.

