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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 
 

До Раководството на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија 

 

Извештај за финансиските извештаи 
 

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија (“Комисијата“), кои што го 

вклучуваат Билансот на состојба заклучно со 31 декември 2014 година, како и на 

Билансот на приходи и расходи, Извештајот за промените во деловниот фонд и 

Извештајот за парични текови за годината која што завршува тогаш и прегледот 

на значајните сметководствени политики и други објаснувачки  информации, 

приложени на страните 5 до 33. 

 

Одговорност на раководството за финансиските извештаи 
 

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на 

овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на 

непрофитни организации и стандардите за известување на готовинска основа. 

Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на 

интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното 

презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално 

погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка, 

избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на 

сметководствени проценки што се разумни во околностите. 
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Одговорност на ревизорот 
 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз 

основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со 

Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме 

етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме 

разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од 

материјално погрешно прикажување. 

 

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски 

докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните 

постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на 

ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без 

разлика дали тоа е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на 

ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за 

подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на 

Комисијата за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во 

околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на 

интерната контрола на Комисијата. Ревизијата исто така вклучува и оценка на 

соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на 

сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и 

оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. 

 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни 

и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 
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Mислење 
 

Според нашето мислење, приложените финансиски извештаи на Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија, ја прикажуваат реално и 

објективно, во сите материјални аспекти,  финансиската состојба на Комисијата на 

ден со 31 декември 2014 година, како и резултатите на нејзиното работење и 

промените во фондовите за година која што завршува тогаш, во согласност со 

Законот за сметководство на непрофитни организации и стандардите за 

финансиско известување на готовинска основа. 

 

Извештај за други правни и регулативни барања 
 

Раководството на Комисијата е одговорно за изготвување на Годишниот извештај 

за својата работа и годишната сметка во согласност со Законот за хартии од 

вредност. Наша одговорност е во согласност со Законот за ревизија, да дадеме 

мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка 

и финансиските извештаи на Комисијата за годината која завршува на 31 

декември 2014 година. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со 

Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународниот стандард за 

ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во 

документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи и истата е ограничена 

на известување дали историските финансиски информации прикажани во 

годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и 

ревидираните финансиски извештаи.  
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Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети во 

годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и 

ревидираните финансиски извештаи на Комисијата за годината која завршува на 

31 декември 2014 година. 

 

 

 

Овластен ревизор                  Управител     

Љубица Јоанидис                 Љубица Јоанидис 

 

Скопје,       Друштво за ревизија 

19 Мај 2015 година      ЈОАНИДИС ДООЕЛ Скопје 
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   Комисија за хартии од вредност на Република Македонија 

   Финансиски извештаи 

   31 Декември 2014 година 

 Биланс на приходи и расходи 
за годината што завршува на 31 Декември 2014

ПРИХОДИ Белешка
2014             

мкд 000
2013             

мкд 000

Приходи од провизии и надомести 4 45,631         27,219            
Пренесен дел од вишокот на приходи од претходни 
периоди 27,096         44,548            
Други приходи 5 20                -                     
Финансиски приходи 6 2,471           3,928              

Вкупно приходи 75,218         75,695            

РАСХОДИ

Оперативни расходи 7 40,037         32,363            
Капиталните расходи 8 17,216         16,084            
Финансиски расходи 9 -                  3                    

Вкупно расходи 57,253         48,450            

Вишок на приходи над расходи пред 
оданочување 17,965         27,245            

Данок на добивка 1,954           149                 

Вишок на приходи над расходи по оданочување 16,011         27,096             
Овие  финансиски извештаи се одобрени за издавање од Раководството на Комисијата 

на ден 27 Април 2015 година и потпишани во нејзино име од: 

 

M-р Елизабета Чингаровска 

Претседател на Комисијата 

 

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи 
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   Комисија за хартии од вредност на Република Македонија 

   Финансиски извештаи 

   31 Декември 2014 година 

  Биланс на состојба 
за годината што завршува на 31 Декември 2014

Белешка
2014             

мкд 000
2013             

мкд 000
СРЕДСТВА
Нетековни средства
Недвижности, постројки и опрема 10 57,564         57,333         
Нематеријални средства 11 903              853             
Материјални и нематеријални вложувања во 
подготовка 10,11 39,154         17,442         
Вкупно нетековни средства 97,621         75,628         

Тековни средства
Побарувања и останати побарувања 12 8,256           4,769          
Орочени депозити 13 90,000         80,000         
Пари и парични средства 14 18,069         27,096         
Вкупно тековни средства 116,325        111,865       

ВКУПНО СРЕДСТВА 213,946        187,493       

ФОНД И ОБВРСКИ
Деловен Фонд
Деловен Фонд 15 97,621         75,628         
Вишок на приходи над расходи после 
оданочување 16,011         27,096         
Вкупно деловен фонд 113,632        102,724       

Тековни обврски
Обврски кон добавувачи и други обврски 16 5,134           34               
Пасивни временски разграничувања 17 95,180         84,735         
Вкупно тековни обврски 100,314        84,769         

ВКУПНО ФОНДОВИ И ОБВРСКИ 213,946        187,493        
Овие  финансиски извештаи се одобрени за издавање од Раководството на Комисијата 

на ден 27 Април 2015 година и потпишани во нејзино име од: 

M-р Елизабета Чингаровска, Претседател на Комисијата 

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи 
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   Комисија за хартии од вредност на Република Македонија 

 

   Финансиски извештаи 

   31 Декември 2014 година 

  Извештај за промените во деловниот фонд 
за годината што завршува на 31 Декември 2014
(во 000 мкд)

Опис
Деловен 

фонд
Резервен 

фонд

Ревалоризац
иони 

резерви
Вкупно 

1 Јануари 2013                       -              183,652                 898              184,550 
Пренесен дел од вишокот на приходи од претходни 
периоди                       -                        -                     -                        - 
Набавки во тековна година                       -                 3,203                     -                 3,203 
Расходување во тековната година                       -                        -                     -                        - 
Амортизација за тековна година                       -                        -                     -                        - 
Вишок на приходи над расходи                       -                   (272)                     -                   (272)

31 Декември 2013                       -              186,583                 898              187,481 

1 Јануари 2014                       -              186,583                 898              187,481 
Деловен фонд            187,481             (186,583)                (898)                        - 
Рекласификација           (111,853)                27,096              (84,757)

По усогласување 1 јануари 2014              75,628                27,096                     -              102,724 
Пренесен дел од вишокот на приходи од претходни 
периоди                       -               (27,096)                     -              (27,096)

1 Јануари 2014              75,628               (27,096)                     -               75,628 
Набавки во тековна година              24,214                        -                     -               24,214 
Расходување во тековната година                 (270)                        -                     -                   (270)
Амортизација за тековна година               (2,213)                        -                     -                (2,213)
Амортизација за расходувани во годината                  262                        -                     -                    262 

Вишок на приходи над расходи по оданочување                       -                16,011               16,011 

31 Декември 2014              97,621               (11,085)                     -              113,632  
Овие  финансиски извештаи се одобрени за издавање од Раководството на Комисијата 

на ден 27 Април 2015 година и потпишани во нејзино име од: 

 

M-р Елизабета Чингаровска 

Претседател на Комисијата 

 

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи 
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Комисија за хартии од вредност на Република Македонија 

  Финансиски извештаи 

 31 Декември 2014 година 

 

 Извештај за паричните текови 

Белешка
2014             

мкд 000
2013             

мкд 000

Деловни активности
Приливи од надоместоци и провизии 45,656          28,147          
Плаќање на услуги, плати,останати набавки (29,824)         (30,690)         

15,832          (2,543)           

Платени камати -                   
Платен данок на добивка (108)              (148)              

15,724          (2,691)           

Инвестициони активности   
Плаќање на набавки на недвижности, постројки и опрема и 
нематеријални средства (17,217)         (12,771)         
Краткорочно депонирани средства во банка (10,000)         (51,000)         
Приливи од камата 2,466            3,928            

(24,751)         (59,843)         

Нето промени на парични средства и парични 
еквиваленти (9,027)           (62,534)         
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот 
на пресметковниот период 14 27,096          89,630          
Парични средстваи парични еквиваленти на крајот на 
пресметковниот период 14 18,069          27,096           
 

Oвие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Раководството на 

Комисијата на ден 27 Април 2015 година и потпишани во нејзино име од: 

 

M-р Елизабета Чингаровска 

Претседател на Комисијата 

 

 

 

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи 
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 Комисија за хартии од вредност на Република Македонија 

 

 Белешки кон финансиските извештаи 
 

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

       Статус на Комисијата 
Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст “Комисијата”) е 

самостојно и независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени со 

Законот за хартии од вредност на РМ (Сл. Весник на РМ бр. 95/2005, 25/2007, 

07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 40/2014, 80/2014, 91/2014, 102/2014 

и 125/2014 година). Комисијата го регулира и контролира работењето со хартии од 

вредност на територијата на Република Македонија. Комисијата во рамките на 

своите законски надлежности и овластувања се грижи за законито и за ефикасно 

функционирање на пазарот на хартии од вредност и за заштита на правата на 

инвеститорите, со цел постојано јакнење на довербата на јавноста во 

институциите на пазарот на хартии од вредност во Република Македонија. 

Комисијата има Статут, за кој согласност дава Собранието на Република 

Македонија и со кој се уредени организацијата, управувањето и раководењето, 

постапките за донесување на акти и нивни измени и дополнувања, како и 

регулирање на други прашања во врска со Комисијата.  

 

        Состав на Комисијата 
Согласно член 181 од Законот за Хартии од вредност, Комисијата има 

својство на правно лице со седиште во Скопје. Согласно член 182, Комисијата  е 

составена од пет комисионери (членови) од кои еден е Претседател. 

Претседателот и комисионерите ги избира и разгрешува Собранието на РМ, на 

предлог на Влада на Република Македонија.  
 
Комисија за хартии од вредност на Република Македонија 
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 

 

Мандатот на комисионерите (членовите) е пет години, со можност за 

реизбор. Двајца комисионери (членови) професионално си ја вршат својата 

фунција во Комисијата, а тројца се надворешни комисионери (членови) на 

Комисијата кои се ангажираат за вршење на работи на Комисијата, за што им 

следува надоместок. Комисионерите (членови) кои професионално си ја вршат 

својата функција во Комисијата се со полно работно време и не можат да имаат 

друга функција и да бидат вработени на друго работно место или да добиваат 

друг надомест освен плата како комисионери (членови) и надоместоци од 

повремени едукативни и авторски хонорари. Надворешните комисионери 

(членови) имаат право на месечен надоместок кој го утврдува Комисијата.  

 

На 31 Декември 2014 година, Комисијата е составена од пет комисионери 

(членови) од кои двајца комисионери (членови) професионално си ја вршат 

својата функција во Комисијата со полно работно време, а тројца се надворешни 

комисионери (членови) на Комисијата кои се ангажираат за вршење на работи во 

Комисијата, за што им следува надоместок. Претседател на Комисијата е М-р 

Елизабета Чингаровска, поставена со Одлука на Влада на РМ на ден 12 февруари 

2013 година, објавена во Службен Весник на РМ од 14 февруари 2013 година, 

како и м-р Милаим Ајдини како комисионер, професионално ангажирани со полно 

работно време. Надворешни комисионери (членови) се именувани Сејдија 

Фазлиоски, д-р Михаил Петковски и доц. д-р Александар Стојков.  

 

        Раководење на Комисијата 
 

Со Комисијата раководи Претседател. Претседателот ја застапува и 

претставува Комисијата. Во случај на отсуство или спреченост, претседателот го 

заменува комисионер (член) на Комисијата кој тој го назначува за време на 

неговото отсуство или спреченост. 
 
Комисија за хартии од вредност на Република Македонија 
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
 

        Стручна служба на Комисијата 
 

Комисијата има стручна служба со која раководи претседателот на 

Комисијата. Претседателот на Комисијата ја раководи Стручната служба на начин 

кој обезбедува законито, стручно, одговорно, навремено, економично, и 

рационално работење. Стручната служба ги врши стручните, административните 

и други работи од надлежност на Комисијата.  

 Работењето на стручната служба на Комисијата го организира и координира 

раководителот. Раководителот го именува и разрешува Комисијата по предлог на 

Претседателот. 

 

Финансирање на Комисијата 
 

 Средствата за работа на Комисијата се обезбедуваат од надоместоци кои 

Комисијата ги наплатува за покривање на трошоците за извршените услуги 

предвидени со член 227 од Законот за хартии од вредност.  

 Висината на надоместоците соодветствува со висината на трошоците на 

Комисијата утврдени со годишниот финансиски план, програма за работа, како и 

развојните потреби. Комисијата со Тарифник ја утврдува висината на 

надоместоците на кој Владата на РМ дава согласност.  

 

 Резервен фонд на Комисијата 
 
 Согласно член 228 од Законот за хартии од вредност од вишокот на 

приходи над расходи од работењето на Комисијата се формира резервен фонд. 

 Средствата од резервниот фонд се користат за финансирање на недостигот 

на средства на Комисијата, премостување на временската неусогласеност на 

приходите над расходите на Комисијата и во функција на развој и унапредување 

на работењето на Комисијата. 
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 

 

 Годишен извештај  
 
 Согласно член 230 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за својата 

работа до Владата на РМ и до Собранието на РМ доставува еднаш годишно, 

најдоцна до 31 Мај, годишен извештај за својата работа, заедно со финансиските 

извештаи кои се во согласност со прописите за водење на сметководство на 

непрофитни организации, ревидирани од овластен ревизор согласно со 

меѓународните ревизорски стандарди и финансискиот план за наредната година. 

Комисијата го доставува годишниот извештај до Собрание за усвојување. 

 

         2     ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНСИСКИТЕ 
ИЗВЕШТАИ 
 

Финансиските извештаи на Комисијата за хартии од вредност на РМ 

заклучно со 31 Декември 2013 година се подготврни во согласност со 

Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и се 

применуваат во Република Македонија (МСФИ) и согласно тогаш важечкиот член 

230 од Законот за хартии од вредност.  

 

Со член 12 од Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии 

од вредност (Службен весник на Република Македонија број 188/2013) во член 230 

став (1) од Законот се избриша одредбата во делот кој упатуваше на обврската 

финансиските извештаи Комисијата да ги води во согласност со Меѓународните 

стандарди за финансиско известување. По оваа законска измена, отпадна 

обврската на Комисијата сметководственото работење да го води според 

Меѓународните стандарди за финансиско известување објавени во Правилникот 

за сметководство (Сл.Весник бр. 159/09 и 164/2010). 
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
Сметководствени политики (продолжува) 

 

 Во деловната 2014 година, до Комисијата доставеното е писмено мислење 

бр. 03-937/1 од 04 Јуни 2014 година од страна на Министерството за финансии на 

Република Македонија со кое се укажува на Комисијата дека сметководството 

треба да го води според Законот за сметководство за непрофитни организации и 

прописите кои произлегуваат од истиот.  

По законските измени, Комисијата за деловната 2014 година направи 

рекласификација на контата и пристапи кон водење на сметководство согласно 

Законот за сметководство за непрофитни организации (Сл. Весник бр. 42/03... 

117/05).  

Усогласување на евиденцијата (рекласификација) на 31 Декември / 1 

Јануари 2014 година: 

ОПИС  МСФИ Ефекти од премин Непрофитни
Недвижности, постројки и опрема и 
нематеријални средства 75,628 0 75,628
Пари и парични средства 27,096 0 27,096
Побарувања 3,725 1,044 4,769
Орочени депозити 81,044 -1,044 80,000
Вкупна Актива 187,493 0 187,493
Резервен фонд 186,583 -186,583 0
Ревалоризациони резерви 898 -898 0
Деловен фонд 0 75,628 75,628
Вишок на приходи 0 27,096 27,096
Обврски 12 22 34
Пасивни временски разграничувања 0 84,735 84,735
Вкупна пасива 187,493 0 187,493  

 Освен законот за сметководство, прописи кои поблиску го уредуваат 

работењето на непрофитни организации се: 

- Правилник за сметководство за непрофитни организации (Сл. Весник бр. 

42/03... 12/09), 

- Правилник за Сметковниот план и билансите на непрофитните 

организации (Сл. Весник бр. 117/05...11/06), 
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
Сметководствени политики (продолжува) 

 

- Правилник за содржина на одделни сметки во сметковниот план на 

непрофитни организации (Сл. Весник бр. 117/05). 

 

Сметководствената евиденција за деловната 2014 година е устроена 

согласно новите сметководствени политики.   

 

          3   ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 
 

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики 

употребени при подготовка на овие финансиски извештаи. Овие политики се 

конзистентно применети  во текот на деловната 2014 година.  

 

3.1. Признавање на приходи  
 

Признавањето на приходите на непрофитните организации се спроведува 

според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните 

промени, односно трансакции.  

Сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните 

промени, односно трансакции значи приходите да се признаваат во периодот во 

кој настанале спред критериумот на мерливост и расположливост. Приходите на 

Комисијата се мерливи, односно се сметаат за расположливи кога приходите се 

остварени (наплатени)  во пресметковниот период на кој се однесуваат, односно 

до 31 Декември во тековната година или остварени (наплатени) во рок од 30 дена 

по истекот на пресметковниот период за кој се однесуваат, односно до 31 јануари 

во наредната година, под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот 

период и да служат за покритие на обврските  од тој пресметковен период.  

Комисијата за хартии од вредност на РМ остварува приходи по повеке 

основи и тоа: 
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
Сметководствени политики (продолжува) 

 

Приходи од надоместоци и провизии  

Приходите од надоместоци произлегуваат од  утврдените надоместоци во 

Тарифникот на  Комисијата. Приходите по основ на надоместоци и провизии се 

евидентираат врз основа на принципот на фактичност  на настаните кога услугата 

е обезбедена.  
 

Приходи по основ на  обуки и семинари  

Приходите од обуки и семинари се искажуваат со пријавувањето на 

кандидатите односно пред да се изврши семинарот односно обуката.  
 

Приходи и расходи од камати 

Приходите и расходите од камати се признаваат за пресметковниот период 

за сите каматоносни финансиски средства  и обврски со примена на  методата на  

ефективна каматна стапка.  

         

3.2. Признавање на расходи 
 

 Признавањето на расходите на непрофитните организации се спроведува 

според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните 

промени, односно трансакции.  

Сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните 

промени, односно трансакции значи расходите да се признаваат во периодот во 

кој настанале спред критериумот на мерливост и расположливост. Расходите на 

Комисијата се признаваат  во пресметковниот период  во кој што  настанале, 

односно до 31 Декември во тековната година доколку се платени во 

пресметковниот период на кој се однесуваат или платени во рок од 30 дена по 

истекот на пресметковниот период на кој се однесуваат, односно до 31 јануари  во 

наредната година,  под услов обврската за плаќање да настанала во тој 

пресметковен период. 
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
Сметководствени политики (продолжува) 

 
3.3. Трансакции  во странска валута  
 

Комисијата ја води својата сметководствена евиденција и известува во 

денари (МКД). Комисијата нема значајни трансакции во странски валути. 

Девизните средства на сметките во банките и благајната се искажуваат според 

среден курс на НБРМ на денот на Билансот на состојба.  

Средните  девизни курсеви на датумот на билансирањето кои беа 

применети  за прикажување на позициите во извештаите,  на крајот на периодот 

деноминирани  во странска валута  се следните: 

  

31 Декември 

2014  

31 Декември 

2013 

1 ЕУР 
 

61.4814 
 

61.5113 

1 УСД 
 

50.5604 
 

44.6284 

1 ГБП 
 

78.5906 
 

73.5429 

100 ЦХФ 
 

51.1152 
 

50.1764 

Задолжувањето на  вработените, на претседателот и на членовите на 

Комисијата со  аванси (денарски и девизни средства) се врши вр основа на 

Решение и патен налог издаден од Претседателот на Комисијата. Доколку 

вработениот не се раздолжил со претходно подигнатиот аванс  не се задолжува 

со нов  аванс.  

Раздолжувањето  на  авансите по патни налози  за службени патувања  во 

земјата и странство се  врши во рок од 8 работни дена од денот на враќање  од 

службен пат. Секое вработено лице во Комисијата кое ќе реализира  службено 

патување во странство на терет на Комисијата при поднесувањето на сметки  за 

раздолжување, потребно е задолжително да го достави авиобилетот во оргинален  

примерок, во спротивно трошокот за  авиобилетот  нема да се признае  како 

трошок на Комисијата.  
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
Сметководствени политики (продолжува) 

 

  Доколку на службен пат во земјата или странство се упатува надворешен 

соработник  ангажиран во Комисијата,  исплатата на аванс  се врши врз основа на  

претходно донесена Одлука од одговорното лице на Комисијата за исплата  по 

одредени основи кои ќе претставуваат  трошок  на Комисијата.  

 

3.4. Парични средства      
  
Паричните средства се водат во билансот на состојба според номиналната 

вредност. За целите на овие финансиски извештаи  паричните средства се 

состојат од денарска жиро сметка, готовина  во благајни и депозити  во банки. 

 

3.5. Ситен инвентар   
 Ситниот инвентар  се отпишува еднократно  во целина  при набавката.  

 

3.6. Нематеријални средства 
 
Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот 

го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина.  

Почетното мерење на едно  нематеријално средство е според набавната 

вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на 

исплатени средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово 

стекнување. Последователно нематеријалните средства  се признаваат  по 

нивната набавна ревалоризирана вредност намалена  за акумулираната 

амортизација.  

Последователните  издатоци со кои се подобрува состојбата на средствата 

над неговиот корисен век на  употреба, односно  за вложувања во реконструкции, 

адаптации и други побарувања се додаваат на набавната вредност на средствата. 
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
Сметководствени политики (продолжува) 

 

Согласно Правилникот за сметководство на непрофитни организации, 

Комисијата е обврзана да врши ревалоризација на  долгорочните средства  

(нематеријални) при нивно повлекување од употреба , отуѓување или поради 

повторно вреднување  на крајот на секоја деловна година. Основица за 

ревалоризација е набавната вредност на средствата и нивната акумулирана 

амортизација (исправка на вредноста). Ревалоризацијата се врши на таков начин 

што сите состојби на средствата  од претходната година се множат со индексот на 

кумулативен пораст на цени на производителите  на индустриски производи од 

почетокот до крајот на периодот, а за средствата набавени во  текот на годината 

нивната состојба се множи со индексот на кумулативен раст  на цени на 

производителите на индустриски производи од првиот ден на наредниот месец до 

крајот на периодот. Резултатот од ревалоризацијата се пренесува во корист или 

на товар на изворите на средствата.  

 

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска 

распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на 

средството.  Амортизацијата на нематеријалните средства  почнува  да се 

пресметува првиот ден од наредниот месецот кога тие средства се подготвени за 

употреба.  

 

3.7. Материјални средства  
 

Почетно, набавките  на материјалните средства се евидентираат по 

нивната набавна  вредност. Набавната вредност  ја чини  фактурната вредност  

на набавените  средства зголемена за  сите трошоци  настанати до нивното 

ставање  во употреба. 
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
Сметководствени политики (продолжува) 

 

 Последователно опремата се признава  по нивната  набавна 

ревалоризирана вредност намалена за акумулираната амортизација. 

Последователните издатоци со кои се подобрува состојбата на средствата над 

неговиот корисен век  на употреба, односно за вложувања во реконструкции, 

адаптации и други подобрувања  се додаваат на  набавната вредност на  

средствата.  

 

Согласно Правилникот за сметководство на непрофитни организации, 

Комисијата е обврзана  да врши ревалоризација на долгорочните средства 

(материјални) при нивно повлекување од употреба, отуѓување  или поради 

повторно вреднување  на крајот на секоја деловна година. Основица за 

ревалоризација  е набавната вредност на средствата  и нивната акумулирана 

амортизација (исправка на вредноста). Ревалоризацијата се врши на таков начин 

што сите состојби на средствата  од претходната година се множат со индексот на 

кумулативен пораст на цени на производителите  на индустриски производи од 

почетокот до крајот на периодот, а за средствата набавени во  текот на годината 

нивната состојба се множи со индексот на кумулативен раст  на цени на 

производителите на индустриски производи од првиот ден на наредниот месец до 

крајот на периодот. Резултатот од ревалоризацијата се пренесува во корист или 

на товар на изворите на средствата.  

 

 Амортизацијата на опремата се пресметува врз основа на 

правопропорционална метода во текот на  проценетиот  век на употреба на 

основните средства.  
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
Сметководствени политики (продолжува) 

 
3.8. Обврски кон добавувачите 
 
Обврските кон добавувачите се признаваат  во висина на  нивната 

номинална вредност која произлегува од деловните трансакции. Состојбата на  

обврските кон добавувачите на крајот на тековната година  произлегува од 

неплатените  обврски од месец декември.  

 

Обврските кон добавувачите и вработените како и обврските за плати, 

даноци, придонеси  се искажуваат  со вредност која е искажана во  соодветниот 

сметководствен документ.  

 

3.9. Данок на добивка  (вишок на приходи)   
 
Данокот на добивка се  состои од тековен данок. Данокот на добивка се 

признава  во билансот на приходи и расходи на Комисијата.   

 

Данокот од добивка   се пресметува со примена на важечката даночна 

стапка  на датумот на билансот на состојба по стапка од 10 %. Согласно 

локалните законски прописи Комисијата е обврзник за Данок од добивка.  

 

3.10. Финансиски ризици и управување со истите 
 

Комисијата влегува во различни трансакции кои произлегуваат од нејзиното 

секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите и добавувачите. Главни 

ризици на кои Комисијата е изложена и политиките за управување со нив  се 

следните: 
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
Сметководствени политики (продолжува) 

 

Пазарен ризик  

Ризик од промена на курсевите. Комисијата  не влегува во  значајни 

трансакции во странска валута,  пришто истата не е изложена на  секојдневни 

промени  на курсевите на странските  валути.  

 

Ризик од промена на цените 

Комисијата не е изложена на ризик од промена на цените на вложувања 

расположливи за продажба на  (во хартии од вредност)  со оглед дека истата не 

располага со вложувања  во хартии од вредност кои котираат на  активни пазари 

на капитал. 

 

Каматен ризик  

Комисијата се изложува на  ризик од промена на каматните стапки во случај 

кога користи кредити  и позајмици  или кога има депонирани средства во банки по 

варијабилни стапки. 

 

Ликвидносен ризик 

Ликвидносен ризик или ризик на неликвидност постои кога Комисијата нема 

да биде  во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските 

спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со  константно 

обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.  

Комисијата нема ваков тип на проблем во своето работење.  

 

Даночен ризик 

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и 

сметководствените евиденции на Комисијата подлежат на  контрола од страна  на 

даночните власти по поднесувањето на даночните  извештаи за годината.  
Комисија за хартии од вредност на Република Македонија 
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
Сметководствени политики (продолжува) 

 

Утврдување на објективна вредност 

Комисијата располага со финансиски обврски кои ги вклучуваат 

побарувањата, обврските кон добавувачи  како и нефинансиските средства за кои 

се бараат обелоденувања  на нивната објективна вредност.  

 

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна 

на нивната сметководствена вредност  со оглед на фактот дека истите имаат 

релативно кратка доспеаност  во рок од максимум до една година од датумот на  

билансот на состојба.  
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
за годината што завршува на 31 Декември 2014 година 
(сите износи се во 000 денари освен доколку не е поинаку наведено) 
 

4  Приходи од провизии и надомести 2014             
мкд 000

2013               
мкд 000

Приходи од емисии на хартии од вредност 18,885         3,453            
Приходи од Македонска Берза АД Скопје 10,776         10,346         
Приходи од Централен депозитар за хартии од вредност 
АД Скопје 9,879            9,180            

Приходи од провизии од брокерски друштва 2,515            1,550            
Приходи од провизии од инвестициски фондови 2,594            1,726            
Приходи од водење на Акционерски друштва  во 
Регистарот 49                 472               
Приходи од издавање на согласност по разни основи                930 461               
Останати приходи                     3 31                 
Вкупно провизии и надомести           45,631           27,219 

5   Други приходи 2014             
мкд 000

2013               
мкд 000

Надомест на трошоци 20                 -                    

Вкупно други приходи 20                 -                    

6 Финансиски приходи 2014             
мкд 000

   2013             
мкд 000

Приходи од камати  2,466  3,928 
Позитивни курсни разлики  5  - 

Вкупно финансиски приходи 2,471            3,928             
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
за годината што завршува на 31 Декември 2014 година 
(сите износи се во 000 денари освен доколку не е поинаку наведено) 
 

7 Оперативни трошоци 2014             
мкд 000

 2013             
мкд 000

Потрошени материјали  906  539 
Потрошена енергија  543  257 
Други услуги  102  919 
Транспортни услуги  333  - 
Телекомуникациски услуги  922  - 
Наемнини  -  46 
Реклама и промоција  314  376 
Стручно усовршување и други услуги  419  2,313 
Банкарски трошоци  65  63 
Премии за осигурување  158  154 
Дневници за службен пат и патни трошоци  355  231 
Надоместоци на волонтери  14  - 
Членарини  926  925 
Трошоци за надомест на комисионери  1,334  1,351 
Интелектуални услуги по договор за дело  455  247 
Други интелектуални услуги  629  3,469 
Услуги од надворешни соработници  647  - 
Пренесени средства  10,000  - 
Плати  21,488  20,956 
Надоместоци на трошоци на вработени  425  517 
Останати трошоци  2  - 

Вкупно оперативни расходи 40,037         32,363          
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
за годината што завршува на 31 Декември 2014 година 
(сите износи се во 000 денари освен доколку не е поинаку наведено) 
 
 

8 Капитални расходи 2014             
мкд 000

  2013             
мкд 000

Градежни објекти  14,716  11,381 
Компјутери, опрема и софтвер  2,500  4,703 

Вкупно капитални расходи 17,216         16,084         

9 Финансиски расходи 2014             
мкд 000

  2013            
мкд 000

Негативни курсни разлики  -  3 

Вкупно финансиски расходи -                    3                    
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
за годината што завршува на 31 Декември 2014 година 
(сите износи се во 000 денари освен доколку не е поинаку наведено) 

Земјиште Градежни Уметнички Средства во
    објекти    Опрема          слики подготовка        Вкупно

Набавна вредност
-                      64,820      14,765      1,043           6,158              86,786        

Набавки во текот на годината 3,203             -                 1,487        -                   11,284           15,974        
-                      -                 739           -                   -                      739             

Продажба во текот на годината -                      -                 -                 -                   -                   
31 Декември 2013/01 Јануари 2014 3,203             64,820      16,991      1,043           17,442           103,499      
Набавки во текот на годината -                      -                 1,599        -                   14,897           16,496        
Расходувања во текот на годината -                      -                 (49)            -                   -                      (49)              
31 Декември 2014 3,203             64,820      18,541      1,043           32,339           119,946      

Акумулирана амортизација
1 Јануари 2013 -                      11,843      14,791      -                   -                      26,634        
Амортизација за годината -                      1,620        470           -                   -                      2,090          

-                      -                 -                 -                   -                      -                   
Ревалоризација за годината -                      -                 -                 -                   -                      -                   
31 Декември 2013/01 Јануари 2014 -                      13,463      15,261      -                   -                      28,724        
Амортизација за годината -                      648           712           -                   -                      1,360          

-                      -                 (41)            -                   -                      (41)              
Ревалоризација за годината -                      -                 -                 -                   -                      -                   
31 Декември 2014 -                      14,111      15,932      -                   -                      30,043        

Нето сегашната вредност
31 Декември 2013 3,203             51,357      1,730        1,043           17,442           74,775        
31 Декември 2014 3,203             50,709      2,609        1,043           32,339           89,903        

10 Недвижности, постројки и опрема

Расходувања за годината

Усогласувања за годината

Усогласувања за годината

1 Јануари 2013

 
*Со состојба на 31 декември 2014 година, недвижностите, постројките и опремата 

се во сопственост на Комисијата.  
 

Посебно истакнуваме дека правото на сопственост врз дел од недвижностите КХВ 

го стекнала оригинерно – изворно врз основа на Закон со примена на одредбите 

од членовите 113 од Законот за сопственост и други стварни права, а во врска со 

одредбата од член 21 став 1 од Законот за хартии од вредност (Сл.Весник 

(188/2013) – вонкнижно стекнување на правото на сопственост, имено правото на 

сопственост стекнатo според Закон е од конститутивен карактер а запишувањето 

на првото во јавните книги е од исклучиво деклараторен карактер, што 

подразбира дека уписот не е услов за стекнување на правото на сопственост кога 

истото се стекнува според Закон.  
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Комисија за хартии од вредност на Република Македонија 
Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
за годината што завршува на 31 Декември 2014 година 
(сите износи се во 000 денари освен доколку не е поинаку наведено) 

 

Заради појаснување укажуваме дека истото произлегува од Одлуката на Владата 

со која на Комисијата и се утврдува право на трајно користење кое врз основа на 

измените на Законот се преобразува – трансформира во право на сопственост. 

Имајќи предвид да правото на сопственост се однесува и за градежното изградено 

земјиште под зградата во етажна сопственост, како и за земјиштето кое е во 

редовна употреба на зградата, врз истото КХВ како сопственик на посебен дел на 

зградата на етажна сопственост, востановува право на заедничка сопственост 

каде утврдувањето на делот во зедничката сопственост е определив, но не и 

однапред определен, заради што во тек е постапка за излагање – укнижба на овие 

права во Катастар во кои се содржани имотните листови на недвижностите. 

Комисијата нема хипотека или други товари врз своите недвижности и опрема. 
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
за годината што завршува на 31 Декември 2014 година 
(сите износи се во 000 денари освен доколку не е поинаку наведено) 

 

Средства во
подготовка        Вкупно

Набавна вредност
1 Јануари 2013 4,769        -                   4,769              
Набавки во текот на годината -                 -                   -                      

(739)          -                   (739)                
31 Декември 2013/01 Јануари 2014 4,030        4,030              
Набавки во текот на годината 903           6,815           7,718              
Расходувања во текот на годината (221)          -                   (221)                
31 Декември 2014 4,712        6,815           11,527           

Акумулирана амортизација -                 

1 Јануари 2013 2,879        -                   2,879              
Амортизација за годината 1,008        -                   1,008              

(710)          -                   (710)                
Усогласувања за годината 3,177        -                   3,177              
Амортизација за годината 853           -                   853                 

(221)          -                   (221)                
31 Декември 2014 3,809        -                   3,809              

Нето евидентирана вредност -                 
31 Декември 2013 853           -                   853                 
31 Декември 2014 903           6,815           7,718              

Расходувања за годината

Усогласувања за годината

Усогласувања за годината

11 Нематеријални средства
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
за годината што завршува на 31 Декември 2014 година 
(сите износи се во 000 денари освен доколку не е поинаку наведено) 
 

2014             
мкд 000

2013             
мкд 000

Побарувања за провизии и надомести
Македонска Берза АД Скопје 893           953           
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје 825           806           
Побарувања по основ на промет на трансакции со акции 446           380           
Останати субјекти 1,278        1,278        
Побарувања за провизии и надомести 3,442        3,417        

Останати побарувања
Побарувања по основ на камати за орочени депозити 1,485        1,066        
Побарувања за повеќе платен данок на добивка 40              110           
Други побарувања и разграничени средства 3,289        176           

4,814        1,352        
Вкупно побарувања 8,256        4,769        

13   Депозити во банки 2014             
мкд 000

2013             
мкд 000

Краткорочни орочени депозити во домашни банки:
-          Капитал Банка АД Скопје 80,000      60,000      
-          Централно Кооперативна Банка АД Скопје -                 10,000      
-          Уни Банка АД Скопје 10,000      10,000      

Вкупно депозити во банки 90,000      80,000      

12  Побарувања 
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
за годината што завршува на 31 Декември 2014 година 
(сите износи се во 000 денари освен доколку не е поинаку наведено) 
 

14     Парични средства и парични еквиваленти 2014             
мкд 000

2013             
мкд 000

Денарски сметки:
-          НЛБ Тутунска Банка АД Скопје 2,139        3,612        
-          Капитал Банка АД Скопје 765           2,743        
-          Централно Кооперативна Банка АД Скопје 6,747        2,663        
-          ТТК Банка АД Скопје 468           326           
-          Комерцијална Банка АД Скопје 3,424        900           
-          Стопанска Банка АД Скопје 1,550        4,970        
-          Уни Банка АД Скопје 1,678        7,040        
-          Стопанска Банка АД Битола 371           371           

                -           Халк Банка АД Скопје 724           4,252        
17,866      26,877      

Девизни сметки:
-          Шпаркасе Банка АД Скопје 140           137           

140           137           
Благајна:
Денарска благајна 7                7                
Девизна благајна 56              75              

63              82              
 Вкупно парични средства и еквиваленти 18,069      27,096      
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
за годината што завршува на 31 Декември 2014 година 
(сите износи се во 000 денари освен доколку не е поинаку наведено) 
 

15 Деловен Фонд 2014             
мкд 000

2013             
мкд 000

97,621 75,628

Вкупно фондови 97,621 75,628

16 Обврска кон добавувачи и други обврски 2014             
мкд 000

2013             
мкд 000

3,289 27
1,845 7

Вкупно обврска кон добавувачи и други обврски 5,134 34

17 Пасивни временски разграничувања 2014             
мкд 000

2013             
мкд 000

95,180 84,735

Вкупно пасивни временски разграничувања 95,180 84,735

Добавувачи
Даночни обврски

Пасивни временски разграничувања

Деловен Фонд

 
 

18    Последователни настани 
 

По 31 декември 2014 година – датумот на известувањето, до денот на 

одобрување на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале 

корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално 

значајни за објавување во овие финансиски извештаи. 
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ВОВЕД  

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Комисија) е самостојно и независно регулаторно тело кое врши јавни 
овластувања утврдени со Законот за хартии од вредност, Законот за 
инвестициски  фондови, Законот за преземање на акционерски друштва и сите 
подзаконски акти, кои произлегуваат од нив.   

Комисијата го регулира и го контролира работењето со хартии од вредност на 
територијата на Република Македонија. Во рамките на своите законски надлежности 
и овластувања, се грижи за законито и ефикасно функционирање на пазарот на 
хартии од вредност и за заштита на правата на инвеститорите, со цел постојано да се 
јакне довербата на јавноста во институциите на пазарот на хартии од вредност во 
земјава.  
            Комисијата ја сочинуваат пет членови, од кои еден е претседател и тоа: 

• М-р Елизабета Чингаровска- Претседател 
• Милаим Ајдини - член  
• Проф.Д-р Михаил Петковски-член 
• Проф.Д-р Александар Стојков - член 
• Сејдија Фазлиоски - член 

Претседателот и комисионерите ги избира и разрешува Собранието на 
Република Македонија, на предлог на Владата на Република Македонија. 
 

Комисијата ги врши следниве функции: 
 

• се грижи за законит, чесен и транспарентен пазар на хартии од вредност; 
• врши контрола над целокупната документација на издавачите на хартии од 

вредност, презема мерки и носи одлуки за заштита на интересите на лицата кои се 
сопственици или инвестираат во хартии од вредност и спречува нечесни и 
незаконски дејствија, поврзани со работењето со хартии од вредност; 

• издава дозволи, одобренија и согласности врз основа на Законот за хартии од 
вредност и другите закони во нејзина надлежност; 

• го регулира начинот на тргување со хартии од вредност на берзите; 
• го следи и контролира работењето на учесниците на пазарот на хартии од 

вредност; 
• го следи и контролира функционирањето на пазарот на хартии од вредност; 
• одредува стандарди на конкуренција меѓу учесниците на пазарот на хартии од 

вредност, како и овластените друштва за управување со фондови, односно 
инвестиционите фондови, по пат на контроли или на друг начин; 

• дава согласност за именување на директори на брокерски куќи, на одделот во 
банката кој е надлежен за вршење на услуги со хартии од вредност, како и на 
друштвата за управување со инвестициони фондови; 

• ги одобрува барањата за издавање на хартии од вредност; 
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• ги одобрува донесувањето и сите измени на актите на депозитарот и на берзата; 
• соработува со други институции во Република Македонија и надвор од неа; 
• поблиску ги пропишува условите кои треба да ги исполнува овластениот ревизор 

за да може да дава мислења во постапка за одобрување зделка со заинтересирана 
страна согласно со Законот за трговските друштва;  

• ги пропишува содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го 
дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна. 

 

Во текот на 2014 година Комисијата активно работеше кон реализација на 
законски утврдените функции, во насока на креирање на цврсто регулиран, 
транспарентен  и високо развиен пазар на хартии од вредност што подрaзбира 
континуирано одржување на ефикасен и фер пазар на хартии од вредност, како и 
заштита на правата и интересите на инвеститорите во пазарот на хартии од вредност. 
            Комисијата е колективен орган кој работи на седници и донесува одлуки со 
мнозинство гласови од вкупниот број комисионери (членови). Во текот на 2014 година, 
Комисијата одржа 29 седници. 
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I.ЛЕГИСЛАТИВА НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
1.Законска регулатива 

Во 2014 година, законската регулатива во делот на пазарот на хартии од 
вредност беше изменета и дополнета, со што се продолжи со процесот на 
усогласување со  релевантните ЕУ директиви.  

Во март 2014 година се донесени измени и дополнувања на Законот за хартии 
од вредност, кои се однесуваа на регулирање на статусот на вработените во 
Комисијата.   

Во ноември 2014 година е донесен Закон за дополнување на Законот за 
преземање на акционерски друштва со кој се дополни членот кој ги предвидува 
исклучоците од обврската за давање понуда за преземање. 
 

 
2. Подзаконски акти – правилници кои произлегуваат од Законите во 

надлежност на Комисијата 
 

Во текот на 2014 година, Комисијата донесе повеќе нови или изврши 
изменување и дополнување на постојните подзаконски акти кои произлегуваат од 
законите во нејзина надлежност. Притоа Комисијата усвои 36 подзаконски акти, меѓу 
кои Правилници; правилници за изменување и дополнување како и Пречистени 
текстови на правилници кои произлегуваат од Законот за хартии од вредност. Исто 
така Комисијата донесе 3 правилници за измени и дополнувања на правилниците кои 
произлегуваат од Законот за преземање на акционерски друштва. Во однос на 
подзаконските акти кои произлегуваат од Законот за инвестициски фондови, 
Комисијата донесе 2 Правилника и 13 Правилници за изменување и дополнување.  

Постапката на носење на подзаконските акти е во две фази односно секој 
правилник донесен од Комисијата мора претходно да се објави на јавна расправа која 
трае 30 дена, при што секое заинтересирано лице или било која засегната страна 
може да даде забелешки, сугестии и коментари на предлог актите кои се објавени на 
јавна расправа. По завршување на јавната расправа Комисијата финално ги усвојува 
подзаконските акти.  

Правилници кои произлегуваат од Законот за хартии од вредност 

1. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување 
на категориите на сопствени средства и начинот на пресметување на 
износот и структурата на влоговите при основање и средствата од 
активата на овластено правно лице со кои треба да располага и во 
континуитет; 

2. Правилник за формaтa и содржинaтa нa проспектот и покaнaтa зa 
зaпишувaње и уплaтa нa хaртии од вредност (Пречистен текст);  

3. Правилник за начинот и постапката за вршење надзор на правни и 
физички лица;  
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4. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и 
содржината на барањето за основање на депозитар на хартии од 
вредност; 

5. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за 
определување на задолжителна структура и начинот на пресметка на 
основната главнина на берза и на средствата што ја сочинуваат 
основната главнина на берзата; 

6. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и 
содржината на актот за издавање на хартии од вредност по видови на 
хартии од вредност; 

7. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината 
на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на 
јавна понуда; 

8. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и 
постапката на запишување на хартии од вредност; 

9. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, 
содржината и роковите за поднесување на барање за необјавување на 
ценовно чувствителни информации во проспектот на издавачот на 
хартии од вредност;  

10. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и 
содржината на податоците за издадените хартии од вредност; 

11. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината 
на известувањето за затварање на јавната понуда на хартии од вредност 
по основ на постигнат процент на успешност; 

12. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и 
содржината на известувањето за исходот на јавната понуда на хартии од 
вредност; 

13. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и 
постапката за давање согласност за именување на директор на 
депозитар на хартии од вредност; 

14. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и 
постапката за давање согласност за именување на директор на берза; 

15. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за 
дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за 
издавање на дозвола за работење на брокерска куќа;  

16. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и 
постапката за давање согласност за именување на директор на 
овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност; 

17. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината 
на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со 
дозвола за работење на хартии од вредност; 

18. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и 
содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии 
од вредност; 
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19. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за 
содржината, начинот на водење и постапката за запишување на 
овластените ревизори во регистарот на овластени ревизори кои даваат 
мислење во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана 
страна; 

20. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за подетално 
пропишување на условите и потребната документација за исполнување 
на условите за овластен ревизор кој дава мислење во постапка за 
одобрување на зделка со заинтересирана страна; 

21. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за 
содржината, начинот и роковите за поднесување на барање за изземање 
од обврската за доставување на годишен, полугодишен, тримесечен и 
тековен извештај по барање на акционер или друго заинтересирано лице; 

22. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и 
времето на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина 
и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до 
Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување; 

23. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и 
содржината на известувањето за запишани и платени хартии од вредност 
од приватна понуда и на известувањето за реализација на приватна 
понуда на хартии од вредност; 

24. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и 
содржината на соопштението за издавање на хартии од вредност по пат 
на приватна понуда; 

25. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и 
содржината на барањето што се поднесува за дозвола за основање на 
берза; 

26. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за 
обновување на дозволата за работење на брокер; 

27. Правилник за начинот и условите за обука и полагање на посебен 
стручен испит за инвестиционо советување; 

28. Правилник за начинот и условите за обука и полагање на посебен 
стручен испит за работа со хартии од вредност. 

29. Правилник за условите и начинот за добивање одобрение за издавање, 
односно за регистрирање на странски хартии од вредност во Република 
Македонија; 

30. Правилник за условите и начинот за добивање одобрение за издавање 
или регистрирање на домашни хартии од вредност во странство; 

31. Правилник за известување од страна на депозитар на хартии од вредност 
за стекнати повеќе од 5% на било кој род и класа на хартии од вредност 
издадени од страна на котираните друштва и акционерските друштва со 
посебни обврски за известување;  

32. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на 
приватна понуда на хартии од вредност (Пречистен текст); 
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33. Правилник за содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда (Пречистен текст); 

34. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за износот, 
видот, одржувањето и начинот на пресметка и контрола на ликвидните 
средства на друштвата за инвестиционо советување со дозвола за 
работење добиена од Комисијата за хартии од вредност;  

35. Правилник за начинот и постапката на запишување на хартии од 
вредност (Пречистен текст); 

36. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за кадровска, 
техничка и организациона оспособеност за основање и работа на 
овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност; 

 
Правилници кои произлегуваат од Законот за преземање на акционерските 

друштва 

1. Правилник за изменување на правилникот за критериумите за утврдување 
на заедничко дејствување согласно Законот за преземање на акционерските 
друштва. 

2. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на 
проспектот за преземање. 

3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за 
документацијата што се поднесува кон барањето за издавање дозвола за 
понуда за преземање. 

 
 

Правилници кои произлегуваат од Законот за инвестициски фондови 
 

1. Правилник за дополнување на Правилникот за критериумот за рангирање 
на субдепозитарна банка на инвестициски фонд.  

2. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за структурата и 
начинот на пресметка на основната главнина на друштво за инвестиционо 
советување. 

3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и 
содржината на скратена форма на проспектот на отворен инвестициски 
фонд. 

4. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и 
содржината на проспектот на отворен и затворен инвестициски фонд. 

5. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребна 
документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за 
именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на 
одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови. 

6. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и 
содржината на барањето за добивање на одобрение за избор на 
депозитарна банка. 
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7. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, 
содржината и начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондови и 
начинот на утврдување на идентификацискиот број на инвестицискиот 
фонд. 

8. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и 
содржината на барањето за добивање одобрение за организирање на 
отворен инвестициски фонд.  

9. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, 
постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење 
на друштво за управување со инвестициски фондови. 

10. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, 
постапката и потребната документација за добивање согласност за 
стекнување на квалификувано учество во друштво за управување со 
инвестициски фондови во Република Македонија. 

11. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и 
содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен 
инвестициски фонд. 

12. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, 
постапката и потребната документација за добивање дозвола за основање 
на подружница на странско друштво за управување со инвестициски 
фондови во Република Македонија. 

13. Правилник за условите и начинот за давање одобрение за издавање на 
удели и издавање и регистрирање на акции на резидентни инвестициски 
фондови надвор од Република Македонија и продажба на удели и акции на 
нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија.  

14. Правилник за задолжителната содржина, форма и рокови за доставување 
на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, 
друштвата за управување и депозитарната банка. 

15. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за утврдување на 
структурата, пресметката и начинот на одржување на средствата на 
минималната основна главнина на друштвото за управување со 
инвестициски фондови. 
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II. ПАЗАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  

А)  ПРИМАРЕН ПАЗАР 
 

1.Нови емисии на хартии од вредност 
 
 

Во текот на 2014 година, Комисијата одобри вкупно 12 барања за давање 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност, при што сите одобрени 
барања беа реализирани во текот на годината.  

Предмет на сите барања за давање одобрение за издавање на долгорочни 
хартии од вредност во 2014 година е издавањето на акции, односно не е поднесено 
ниту едно барање за одобрение за издавање на обврзници.  

Во 2014 година вкупната вредност на одобрените 12 емисии на акции изнесува 
6.325,38 милиони денари, односно околу 102,64 милиони евра. 

Во 2014 година 11 од одобрените емисии на акции се реализирани како 
приватни понуди, а една како јавна понуда. 

Одобрените 11 емисии на акции по пат на приватна понуда, се извршени на 
следните начини:  

• 1 е реализирана од средства на друштвото, а со цел исплата на дивиденда на 
акционерите со издавање нови акции (скрип дивиденда); 

• 2 се реализирани со непарични влогови, врз основа на два посебни закони и 
тоа: Законот за претворање на побарувањата на Република Македонија по 
основ на јавни давачки во траен влог во друштвото Тутунски Комбинат АД 
Прилеп (Службен весник на РМ број 148/2013) и Законот за претворање на 
побарувањата на Република Македонија по основ на јавни давачки во траен 
влог во друштвата АД Органско хемиска индустрија „Наум Наумовски - Борче“ 
Скопје, Тутунски комбинат АД Прилеп и Друштво за производство на производи 
со посебна намена „11 Октомври Еурокомпозити“ АД Прилеп (Службен весник 
на Република Македонија бр.74/2012). Овие 2 емисии се наменети за Владата 
на РМ, како институционален инвеститор – постоен акционер во акционерските 
друштва; 

• 2 се реализирани со трансформација на заемот на единствениот акционер во 
влог;  
Останатите 6 се реализирани со нови парични влогови, од кои: 
 

− една е наменета за постојниот акционер, а на барање на надлежен орган 
акционерот да го зголеми своето учество во основната главнина, 

− две се наменети за постојни акционери - институционални инвеститори, 
− една е наменета за нов акционер – правно лице и  
− две се наменети за Владата за РМ, како институционален инвеститор.  
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Одобрени емисии по пат на приватна понуда – начин на реализација 
Начин на 

реализација Средства на 
друштвото 

Конверзија на 
побарување во 

траен влог 

Трансформација 
на заем во влог 

Парични 
влогови Вкупно 

Број на 
емисии 

1 2 2 6 11 

 
Во текот на 2014 година, во споредба со 2013 година, зголемен e бројот на 

издадени решенија за одобрување на нови емисии на хартии од вредност, а во 
споредба со 2012 година овој број е намален. 

Во 2014 година во однос на 2013 година, значително е зголемена вредноста на 
одобрените емисии на хартии од вредност и истата е повисока за 52 пати. 
Зголемувањето на вредноста на емисиите во 2014 година во однос на 2013 година, 
пред сѐ е резултат на јавната понуда на акции на едно од акционерските друштва од 
стопанството. 

Вредноста на одобрените емисии на хартии од вредност во 2014 година, во 
однос на 2012 година, е намалена за околу 37%, што пак е резултат на тоа што во 
2012 година најголемо учество во вкупната вредност имаа емисиите реализирани 
согласно посебни закони (со непарични влогови од страна на државата, односно со 
конверзија на побарувањата на државата во траен влог). Така, доколку се одземе 
вредноста на емисиите наменети за државата од вкупната вредност на емисиите на 
акции соодветно во 2012 и 2014 година, тогаш вредноста на одобрените емисии на 
акции во 2014 година е зголемена за околу 89% во однос 2012 година.  

Заради компаративно согледување и анализа, во продолжение се дадени 
податоците за бројот и вредноста на издадените решенија за одобрување на емисии 
на хартии од вредност во последните три години:   

 
Издадени одобренија за емисии на долгорочни хартии од вредност 

во последните три години  
                                                                                                                           (во милиони денари) 

 Број на издадени 
одобренија 

Вредност на 
издадените хартии од 

вредност 

Вредност на издадените хартии од 
вредност без емисиите наменети за 

државата 
2012 16 10.031,54 2736,97 

2013 6 121,38 111,41 

2014 12             6.325,38  5171,46 
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Број на издадени одобренија за емисии на хартии од вредност 

 

 
Извор: Комисија за хартии од вредност на РМ  

 
Вредност на издадените одобренија  

                                                                                       (во милиони денари) 

 
                             Извор: Комисија за хартии од вредност на РМ  
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     Вредност на издадените одобренија без емисиите наменети за државата  

                                                                                                   (во милиони денари) 

 
Извор: Комисија за хартии од вредност на РМ  

 
 
Во текот на 2014 година, од одобрените 12 емисии на акции, 8 барања се 

поднесени од страна на акционерски друштва од стопанството, 2 барања се 
поднесени од страна на друштва за осигурување и останатите 2 барања се поднесени 
од страна на други финансиски институции. 

Вредноста и бројот на издадените одобренија за емисии на акции според типот 
на понуда и по видови на издавачи се прикажани во табелата и графиконите наведени 
подолу. 

 
 

Издавачи на акции 
Број на 

издадени 
решенија 

Вредност на емисиите Јавна понуда 
(ЈП)/ 

Приватна 
понуда (ПП) 

во милиони 

Евра                  Денари 
 

Акционерски друштва 
од стопанството 8 98,31 6058,56 ПП 7/ЈП 1 

Осигурителни друштва 2 3,5 215,9 ПП 2 

Други финансиски 
институции 2 0,83 50,92 ПП 2 

Вкупно 12 102,64 6325,38 ПП 11/ ЈП 1 
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Број на издадени одобренија за емисија на акции 

според типот на понуда  

 
                 Извор: Комисија за хартии од вредност на РМ  

 

 
 
 

Вредност на издадени одобренија за емисија на акции  
според типот на понуда  

 
   Извор: Комисија за хартии од вредност на РМ  
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Број на издадени одобренија за емисија на акции 
по видови издавачи 

 

 
     Извор: Комисија за хартии од вредност на РМ  

 

Вредност на издадени одобренија за емисија на акции  
по видови издавачи  

  
       Извор: Комисија за хартии од вредност на РМ  
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Вредност на издадените одобренија  
                                                                              (во милиони денари) 

 Акционерски 
друштва од 

стопанството 

Акционерски 
друштва од 

стопанството без 
емисиите 

наменети за 
државата 

Банки, 
осигурителни 

друштва и други 
финансиски 
институции 

2012 7.294 0 2.737 
2013 10 0 111 
2014 6.059 4.905 266 

 
Вкупна вредност на издадените одобренија 

                                                                                  (во милиони денари) 

                                   
         Извор: Комисија за хартии од вредност на РМ                              

 
Вкупна вредност на издадените одобренија без емисиите  

наменети за државата  
                                                                                                (во милиони денари) 

 
          Извор: Комисија за хартии од вредност на РМ  
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• Акционерски друштва од стопанството 
 
Во текот на 2014 година Комисијата одобри 8 емисии на акции на акционерски 

друштва од стопанството, од кои 7 се реализираа по пат на приватна понуда и 1 по 
пат на јавна понуда.  

Две од одобрените емисии на акции на акционерски друштва од стопанството 
се извршени согласно посебни закони, и тоа: емисијата на Тутунски Комбинат АД 
Прилеп со вкупна вредност од 816,38 милиони денари согласно Законот за 
претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на јавни давачки во 
траен влог во друштвото Тутунски Комбинат АД Прилеп (Службен весник на РМ број 
148/2013) и емисијата на ОХИС АД Скопје со вкупна вредност од 314,59 милиони 
денари согласно Законот за претворање на побарувањата на Република Македонија 
по основ на јавни давачки во траен влог во друштвата АД Органско хемиска индустрија 
„Наум Наумовски - Борче“ Скопје, Тутунски комбинат АД Прилеп и Друштво за 
производство на производи со посебна намена „11 Октомври Еурокомпозити“ АД 
Прилеп (Службен весник на Република Македонија бр.74/2012). Овие две емисии се 
наменети за Владата на РМ, како институционален инвеститор – постоен акционер во 
акционерските друштва.  

Покрај наведените две, одобрени се уште две емисии наменети за државата, 
односно Владата на РМ како институционален инвеститор – постоен акционер во 
акционерските друштва, со таа разлика што, додека кај претходно споменатите 
емисии државата ги конвертираше своите побарувања во траен влог, при овие две  
емисии државата вложи нови парични влогови. Станува збор за емисиите на акции на 
Македонски Енергетски Ресурси АД Скопје со вкупна вредност на емисијата од 2,99 
милиони денари и АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката со вкупна вредност на емисијата од 19,96 
милиони денари.  

Две од одобрениете емисии на акционерските друштва од стопанството се 
реализирани со трансформација на заемот на единствениот акционер во влог. 
Станува збор за емисиите на: Кара АД Скопје со вкупна вредност на емисијата на 
акции од 533,86 милиони денари и Ракометен клуб Вардар АД Скопје со вкупна 
вредност на емисијата на акции од 1,85 милиони денари.  

Една од одобрените емисии на акции беше наменета за нов акционер – правно 
лице и реализирана со нови парични влогови. Тоа е емисијата на Коппер Инвестментс 
АД Скопје со вкупна вредност од 61,68 милиони денари. Овој издавач за разлика од 
останатите кои издадоа обични акции, издаде приоритетни партиципативни акции.  

Останата една емисија на акции на Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје со 
вкупна вредност од 4.307,25 милиони денари, исто така, беше реализирана со нови 
влогови но како јавна понуда, наменета за широката јавност.  
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Вредноста на одобрените емисии на акции во денари на акционерските 
друштва од стопанството во последните три години е прикажана на следниот 
графикон:         

                                                                                   (во милиони денари) 

 
            Извор:Комисија за хартии од вредност на РМ    

Во 2014 година вредноста на одобрените емисии на акции на акционерски друштва од 
стопанството (6.059 милиони денари) е значително повисока во однос на вредноста на 
одобрените емисии на акции во 2013 година (10 милиони денари), што, пред сѐ, е резултат на 
јавната понуда на акции на едно од акционерските друштва од стопанството. 

Вредноста на одобрените емисии на акции на акционерските друштва од стопанството 
во 2014 година, во однос на 2012 година, е намалена за околу 17%. Меѓутоа, во 2012 сите 
емисии на акционерски друштва од стопанството се реализирани согласно посебен закон 
наменети за државата врз основа на конверзија на побарувањата во траен влог, освен една 
емисија која е реализирана со нови влогови, но и таа е наменета за државата. 

Вредноста на одобрените емисии на акции на акционерските друштва од стопанството 
компаративно со вредноста на одобрените емисии на акции без емисиите наменети за 
државата во последните три години, е прикажана на следниот графикон:     

                                  (во милиони денари) 

 
Извор:Комисија за хартии од вредност на РМ 
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• Финансиски институции 
 
Во текот на 2014 година Комисијата одобри 4 емисии на акции на финансиски 

институции, сите реализирани по пат на приватна понуда. 
Во 2014 година, 2 осигурителни друштва се јавија како емитенти на хартии од 

вредност и тоа: Кроација осигурување АД Скопје со вкупна вредност на емисијата на 
акции од 123,37 милиони денари и АД за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуранс 
Груп Скопје со вкупна вредност на акции од 92,53 милиони денари.  

Двете напреднаведени емисии на осигурителните друштва се спроведоа по пат 
на приватна понуда и истите беа наменети за постојните акционери - институционални 
инвеститори. Вкупната вредност на емисиите на акции на осигурителните друштва во 
2014 година изнесува 215,89 милиони денари. Во 2014 година ниту една банка не се 
јави како емитент на хартии од вредност.  

Од останатите финансиски институции, во 2014 година како емитенти се јавија 
следните акционерски друштва: Друштвото за управување со инвестициски фондови 
Иново Статус АД Скопје со вкупна вредност на емисијата од 2,16 милиони денари и 
КИБС АД Скопје со вкупна вредност на емисијата од 48,76 милиони денари.  

Двете емисии на останатите финансиски институции се спроведени по пат на 
приватна понуда, при што емисијата на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови Иново статус АД Скопје беше наменета за постојниот акционер, а се 
реализираше на барање на надлежен орган акционерот да го зголеми своето учество 
во основната главнина, а емисијата на КИБС АД Скопје беше наменета за акционерите 
на друштвото, односно беше реализирана од средства на друштвото со цел исплата 
на дивиденда на акционерите со издавање нови акции (скрип дивиденда). Вкупната 
вредност на емисиите на останатите финансиски институции во 2014 година изнесува 
50,92 милиони денари. 

Вредноста на одобрените емисии на акции во денари на финансиските 
институции во последните три години е прикажана на следниот графикон: 

                                                                                              (во милиони денари) 

 
Извор:Комисија за хартии од вредност на РМ 
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Подолу е прикажан преглед на емисиите на акции од страна на соодветните 
издавачи одобрени во текот 2014 година. 
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EVRA DENARI

1. ДУИФ Иново Статус АД Скопје III

35.000 обични 
акции 

                       1 € 1 € 35.000,00 € 2.158.401,00 ден.              приватна понуда 100,00% pari~en vlog

2. КАРА АД Скопје V
 173.100 обични 

акции                      50 € 50 € 8.655.000,00 € 533.855.113,50 ден.          приватна понуда 100,00%
трансформација 
на заем во влог

3. Кроација осигурување АД Скопје II

20.000 обични 
акции 100 € 100 € 2.000.000,00 € 123.370.000,00 ден.          приватна понуда 100,00% pari~en vlog

4. КИБС АД Скопје XI

4.876 обични 
акции  10.000 den. 10.000 den. 791.349,04 € 48.760.000,00 ден.            приватна понуда 100,00%

од средства на 
друштвото

5. Ракометниот клуб ВАРДАР АД Скопје II
3.000 обични 

акции 10 €                   10 € 30.000,00 € 1.850.000,00 ден.              приватна понуда 100,00%
трансформација 
на заем во влог

6. Винер Лајф - Виена Иншуранс Груп АД Скопје IV
1.500 обични акии

1.000 €             1.000 € 1.500.000,00 € 92.529.450,00 ден.            приватна понуда 100,00% pari~en vlog

7. Коппер Инвестментс АД Скопје II

2.500 
приоритетни 

партиципативни 4 €                 400 € 1.000.000,00 € 61.685.000,00 ден.            приватна понуда 100,00% pari~en vlog

8. ОХИС АД Скопје IV

99.747 обични 
акции

51,129 €           51,129 € 5.099.964,36 € 314.591.301,73 ден.          приватна понуда 100,00%

konverzija na 
pobaruvawata vo 
traen vlog

9. МЕР АД Скопје IV
486 обични акции 

100 €                 100 € 48.600,00 € 2.988.302,22 ден.              приватна понуда 100,00% pari~en vlog

10. Тутунски Комбинат АД Прилеп IV

259.622 обични 
акции 

51,13 €             51,13 € 13.274.472,86 € 816.380.080,89 ден.          приватна понуда 100,00%

konverzija na 
pobaruvawata vo 
traen vlog

11.

АД за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за 
Републиката II

70 обични акции
4.635,75 €        4.635,75 € 324.502,50 € 19.963.783,20 ден.            приватна понуда 100,00% pari~en vlog

12. Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје II
13.630.537 обични 

акции 5,11 €           316 ден. 69.882.611,35 € 4.307.249.692,00 ден.       јавна понуда 100,00% pari~en vlog
Vkupno: 102.641.500,11 € 6.325.381.124,54 ден.       

Izdava~ redosled na emisija broj i vid na HV
nominalna 
vrednost

vkupna proda`. vred. na emisijata

tip na ponuda
procent na 

realizacija vid na vlog

Емисии на долгорочни хартии од вредност - акции, одобрени од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во текот на 2014 година 

proda`na 
cena
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2. Одобренија за понуди за продажба на сопствени акции 
 
Од 2005 година согласно Законот за хартии од вредност, продажбата на 

сопствените акции од страна на акционерските друштва подлежи на одобрение 
од Комисијата, при што постапката за оттуѓување на овие акции е идентична како 
и постапката за првично издавање т.е. емисија на хартии од вредност. 

Во текот на 2014 година, Комисијата одобри четири 4 барања за продажба 
на сопствени акции на следните акционерски друштва: Фустеларко Борец АД 
Битола, Реплек АД Скопје, ТТК Банка АД Скопје и Бетон АД Скопје.  

Продажбата на сопствени акции на Фустеларко Борец АД Битола по пат 
на јавна понуда заврши неуспешно, односно во предвидениот рок не беа 
запишани и уплатени најмалку 60% од хартиите од вредност понудени во 
Проспектот. 

Продажбата на сопствени акции на Реплек АД Скопје со вкупна вредност 
од 71,10 милиони денари беше спроведена по пат на приватна понуда, наменета 
за нов акционер – правно лице.  

Продажбата на сопствени акции на ТТК Банка АД Скопје со вкупна 
вредност од 21,93 милиони денари беше спроведена по пат на јавна понуда.  

Продажбата на сопствени акции на Бетон АД Скопје со вкупна вредност 
од 11,55 милиони денари беше спроведена по пат на приватна понуда, наменета 
за нов акционер – правно лице. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

EVRA DENARI

1
Реплек 
АД 
Скопје

1.580 
обични 
акции

         
562,42 € 

  
45.000,00  

ден. 
1,156,097.56 € 71,100,000.00 приватна 

понуда
100,00%

2
ТТК 
Банка АД 
Скопје 

31.336 
обични 
акции

  1.000,00 
ден. 

700,00 
ден. 356,669.95 € 21,935,200.00

јавна 
понуда 100,00%

3 Бетон АД 
Скопје

2.751 
обични 
акции

255,65 € 4.200,00 
ден.

187,873.17 € 11,554,200.00 приватна 
понуда

100,00%

Вкупно: 1,700,640.68 € 104,589,400.00

Реализирани продажби на сопствени акции, одобрени од Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија во текот на 2014 година 

Izdava~
broj i vid 

na HV
nominalna 
vrednost

proda`na 
cena

vkupna proda`. vred. na 
продажбата tip na 

ponuda
procent na 

realizacija
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Б)  СЕКУНДАРЕН ПАЗАР 
1.Тргување на секундарен пазар 

 
 Во текот на 2014 година на Македонската берза АД Скопје се тргуваше на 
пазарните сегменти: официјален пазар (супер котација, берзанска котација и 
котација на обврзници) и редовен пазар (пазар на јавно поседувани друштва и 
слободен пазар). 

На крајот на 2014 година на котација на Официјалниот пазар беа котирани 
акции на 115 друштва, од кои 30 друштвa на подсегментите Супер котација и 
Берзанска котација и 85 друштва на подсегментот Задолжителна котација. 

Пазарната капитализација на котираните акции на 30.12.2014 година 
достигна 105,37 милијарди денари (околу 1,71 милијарди евра) и бележи 
зголемување од 2,58%, додека пазарната капитализација на обврзниците 
изнесува 5,68 милијарди денари (околу 92,36 милиони евра) што претставува 
опаѓање за 14,15% во споредба со 2013 година. Пазарната капитализација на 
котираните хартии од вредност на 30.12.2014 година достигна 111,05 милијарди 
денари (околу 1,81 милијарди евра) и бележи зголемување од 1,57% во 
споредба со 2013 година.  

Вкупната пазарна капитализација на Официјалниот и на Редовниот пазар 
изнесуваше 181,16 милијарди денари, што е за 1,40% поголема од остварената 
во 2013 година. 

Во 2014 година на Македонската берза остварениот промет од класичното 
тргување изнесува 2.526.521.981 денари1 (околу 41,1 милион евра), што е за 
19,02 % повисок во споредба со 2013 година. 

Промет на класичното тргување на Македонската берза 
                                                                                                                       (во милиони евра) 

 
Во 2014 година прометот остварен со акции (Официјален и Редовен 

пазар) изнесуваше 1.985.368.182 денари (околу 32,28 милиони евра), што е за 
42,36%  повисок во споредба со 2013 година. 

1При пресметувањето на класичното тргување на Берзата не се вклучени прометите остварени на 
јавните берзански аукции, јавните понуди на хартии од вреднист и  пријавените блок трансакции.  
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Во 2014 година е остварен промет со обврзници од 541.153.799 денари 
(околу 8,80 милиони евра), што е за 25,68% понизок во споредба со 2013 година. 

Структурата на прометот остварен со класично тргување по видови на 
хартии од вредност е следната: 

- промет со акции 78,58% од вкупниот промет; 
- промет со обврзници 21,42% од вкупниот промет. 

Структура на прометот кај класично тргување 

 
                                    Извор: Македонска Берза АД Скопје 
 

Во 2014 година реализирани се  продажби на акции и удели по пат на 35 
јавни берзански аукции, како и продажба на големи пакети на акции во вкупна 
вредност од 280.343.084 денари (околу 4,58 милиони евра), што е за 2,05 % 
повеќе во споредба со 2013 година. 

Во 2014 година на Берзата се реализирани 8 јавни понуди на хартии од 
вредност и е остварен промет од 4.329.184.892 денари (околу 70,18 милиони 
евра). 

Во 2014 година на Берзата се реализирани 91 блок трансакции 
(администраторски и системски блок трансакции) во вкупна вредност од 
1.568.007.940 денари (околу 25,44 милиони евра), со зголемување од 91,32% во 
споредба со 2013 година. 

Во структурата на остварениот прометот по пазарни сегменти доминираат 
реализираните трансакции на пазарот на јавните понуди на хартии од вредност 
со учество од 49,74% и на Официјалниот пазар со 27,06% учество. 

Структура на прометот во периодот  
Јануари - Декември 2014 година 

Промет со 
акции, 75.58%

Промет со 
обврзници, 

21.42%

Промет со акции

Промет со 
обврзници

Пазарен сегмент Промет 
(денари) 

Промет  
(ЕВРА) 

% на 
учество 

Број на 
трансакции 

ОФИЦИЈАЛЕН ПАЗАР 2.355.319.885 38.223.269 27,06 12.962 

РЕДОВЕН ПАЗАР 171.202.096 2.776.649 1,97 302 

БЛОК ТРАНСАКЦИИ 1.568.007.940 25.435.916 18,01 91 

ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ 280.343.084 4.545.819 3,22 35 

ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ 4.329.184.892 70.182.167 49,74 8 

ВКУПНО 8.704.057.897 141.163.820 100,00 13.398 
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                           Извор: Македонска Берза АД Скопје 

Во 2014 година прометот на Официјалниот пазар на Берзата од 
2.355.319.885 денари  е остварен преку 12.962 трансакции и учествува во 
вкупниот промет од класичното тргување со 93,22%.  

Во 2014 година прометот на Редовниот пазар на Берзата од 171.202.096 
денари е остварен преку 302 трансакции и учествува во вкупниот промет од 
класичното тргување со 6,78%. 

Промет по пазарни сегменти кај класичното тргување 

                 
                Извор: Македонска Берза АД Скопје 
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  Број на трансакции по пазарни  сегменти кај класичното тргување 

                   
                  Извор: Македонска Берза АД Скопје 

 

Учество на странски и домашни инвеститори во вкупниот промет 

Во 2014 година врз основа на статистичките податоци за пазарот на 
хартии од вредност, просечното годишно учество во вкупниот промет на берзата 
на странските и домашните физички и правни лица е следното: 

 Купување Продавање 

 
Странски физички 

и правни лица 
Домашни физички и 

правни лица 
Странски физички и 

правни лица 
Домашни физички и 

правни лица 
2012 11,55 % 88,45% 21,48% 78,52% 

2013 8,59% 91,41% 14,69% 58,61% 

2014 23,56% 76,44% 30,22% 
69,78% 

 Извор: Македонска Берза АД Скопје 

 
Македонски Берзански Индекс – МБИ 10 

На последниот ден на тргување во 2014 година (30.12.2014), вредност на 
МБИ-10 изнесува 1.844,20 индексни поени, што значи пораст од 6,06% во 
споредба со вредноста на индексот постигната на последниот ден на тргување 
во 2013 година (30.12.2013) кој изнесуваше 1.738,86 индексни поени. 
 Највисока вредност на МБИ-10 во 2014 година е постигната на 18.11.2014 
година кога изнесувал 1.875,68 индексни поени, додека најниска вредност на 
индексот во 2014 година е постигната на 17.07.2014 година кога изнесувал 
1.589,72 индексни поени.  

 

 

 

 

 

 
      Извор: Македонска Берза АД Скопје 
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Согласно Методологијата за пресметување на индексот МБИ-10, на 
последниот ден на тргување во 2014 година елементи на индексот МБИ-10 се 
обичните акции издадени од следните акционерски друштва: Комерцијална 
банка АД Скопје, Македонски Телеком АД Скопје, Стопанска банка АД Битола, 
Гранит АД Скопје, Алкалоид АД Скопје, Реплек АД Скопје, Макпетрол АД Скопје, 
Фершпед АД Скопје, Македонијатурист АД Скопје и Скопски Пазар АД Скопје. 

 
Индекс на обврзници - ОМБ 

            На последниот ден на тргување во 2014 година (30.12.2014), вредност на 
ОМБ изнесува 125,15 индексни поени, што значи зголемување од 1,63% во 
споредба со вредноста на индексот постигната на последниот ден на тргување 
во 2013 година (30.12.2013) кога изнесувал 124,13 индексни поени. 
           Највисока вредност на ОМБ во 2014 година е постигната на 26.12.2014 
година кога изнесувал 126,16 индексни поени, додека најниска вредност на 
индексот ОМБ во 2014 година е постигната на 27.08.2014 година  кога изнесувал 
121,31 индексни поени. 

 

 

 

 

 

 
         Извор: Македонска Берза АД Скопје 
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2. Друштва за управување со инвестициски фондови 

  
Во текот на 2014 година во Република Македонија работеа вкупно 5 

друштва за управување со инвестициски фондови кои управуваат со 13 
отворени инвестициски фондови, што во споредба со 2013 година е 
зголемување за три фонда и едно друштва за управување. Со основање на ново 
друштво за управување со инвестициски фондови во текот на 2014 година се 
потврдува фактот дека инвестициските фондови стануваат се поатрактивни за 
инвестирање односно дека истите се се позначајна финансиска гранка во 
Република Макеоднија. Ваквиот тренд се потврдува и со формирањето на три 
нови инвестициски фонда во текот на 2014 година со што продолжува 
позитивниот тренд на зголемување на бројот на отворени инвестициски фондови 
кој е започнат од 2011 година. 

Од аспект на сопственоста најголем дел од друштвата за управување со 
инвестициски фондови се во сопственост на странски финансиски институции на 
кои отпаѓа околу 62% од акциите во друштвата. За прв пат како сопственик на 
друштво се јавува домашна небанкарска финансиски институција која учествува 
со 4% во вкупната сопственичка структура.  

 
Сопственичка структура на друштвата за управување со инвестициски фондови 

 

 
 

Од аспект на финансикото работење на друштвата, во текот на 2014 
година сите пет друштва забележале загуба во износ од вкупно 226.565 денари. 
Резултатите на друштвата за управуавње во најголем дел се објаснуваат со 
резултатите на ново формираното друштво, кое започна со работа во втората 
половина од годината поради што и бележи загуба во своето работење.  
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  Друштво за управување 
со отворени 

инвестициски фондови 

Состојба на 31.12.2014 година  
                                                                            (во денари)                                   

  Вкупна 
актива 

Капитал 
резерви 

Финансиски 
резултат по 

оданочување 

Вкупен 
приход 

1 КБ Публикум инвест АД 
Скопје 

11.909.714 11.567.593 2.254.666 9.731.195 

2 Иново Статус АД Скопје 2.343.202 -254.838 -219.362 1.798.669 
3 Илирика Фунд Менаџмент 

АД Скопје 
2.437.804 1.102.231 320.985 3.941.138 

4 ВФП Фонд Менаџмент АД 9.053.000 8.907.117 -337.296 1.391.723 
5 КД Фондови АД Скопје 7.039.919 6.758.333 -2.245.558 4.974.400 
  Вкупно 32.783.639 28.080.436 -226.565 21.837.125 

 
Истовремено, вкупната актива на друштвата за 2014 година изнесува 

32.783.639 денари што споредбено со 2013 година претставува зголемување за 
49%. Позитивни резултати на другите друштва за управување се должат 
најмногу на зголемените приходи од провизии кои друштвата ги наплатуваат од 
инвестициските фондови односно на зголемениот број на средства во 
отворените инвестициски фондови. Се очекува 2015 година да биде уште 
поуспешна година за работата на инвестициските фондови земјаќи ги во 
предвид трендовите и континуираниот пораст на средствата под управување.   

Во графиконот прикажан подолу е претставено учеството на секое од 
друштвата односно на отворените инвестициски фондови со кои тие управуваат 
во вкупната вредност на сите отворени инвестициски фондови. Со најголем 
процент од нето вредноста на отворените инвестициски фондови односно со 
63% од средствата управува ДУИФ КБ Публикум Инвест АД, додека ДУИФ 
Илирика Фунд Менаџмент АД и ДУИФ КД Фондови управуваат со 9% односно 
20% од средствата на отворените инвестициски фондови.  Во споредба со 2013 
година нема поголеми промени во учеството на друштвата за управување во 
вкупната вредност на инвестициските фондови. За одбележување е дека 
новоформираното друштво ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје во краток период 
успеа да привлече значителен процент од вкупната нето вредност односно 6% 
од средствата под управување. 
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Учество на друштвата за управување во  вкупната нето вредност на 
инвестициските фондови 
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3.Инвестициски фондови 

На крајот од 2014 година вкупниот број на фондови кои работат во 
Република Македонија изнесува 13 фонда, од кои 3 отворени инвестициски 
фонда отпочнаа со работа во текот на 2014 година.   

Во 2014 година Комисијата издаде одобрение за формирање на 3 нови 
отворени инвестициски фондови од кои 2 се акциски, а 1 е паричен фонд. По 
неколку години во текот на 2014 година за прв пат се формирани два нови 
акциски фонда што претставува отстапување од трендот на формирање на  
фондови кои инвестираат во нискоризични инструменти. Сепак ако се земе во 
предвид дека паричните фондови се тие во кои се вложени најголемиот дел од 
средствата, јасно е пресликана потребата на инвеститорите да ги вложуваат 
своите средства во фондови кои носат помали приноси, но се посигурни односно 
нивните инвестиции се базирани на вложувања во финансиски средства кои 
имаат постабилен принос.  

Вкупната нето вредност на имотот на фондовите на 31.12.2014 изнесува 
1.928.345.215,13 што во однос на 2013 година претставува зголемување за 360% 
проценти. Ова зголемување во најголем дел се должи на поголемата 
атрактивност на паричните фондови кои всушност прибираат најголем дел од 
средствата на инвеститорите, но и на стабилизацијата и подобрување на 
климата за инвестирање во 2014 година, како резултат на стабилните економски 
политики. Генерално трендот на зголемување на средствата со кои управуваат 
сите инвестициски фондови е присутен во текот на  2014 година.  

Просечна нето вредност на инвестициските фондови 

 

Согласно податоците презентирани во графикот може да се согледа дека 
во текот на 2014 година е забележан тренд на зголемување на просечната нето 
вредност на средствата во отворените инвестициски фондови споредбено со 
2011, 2012 и 2013 година. Особено е впечатливо зголемувањето на просечната 
нето вредност кај паричните фондови (КД Кеш депозит и КБ Публикум Паричен). 
Од друга страна забележлива е  и мала корекција на просечната нето вредност 
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на акциските фондови што го потврдува фактот дека инвеститорите не сакаат 
ризик и ризични инструменти односно дека имаат тенденција да ги вложуваат 
своите средства во помалку ризични инструменти. 

Инвестиционата политика на фондовите како и во претходните неколку 
години е генерално непроменета. Имено, како и досега најголемиот дел од 
средствата на фондовите се вложени во парични депозити со рок до 1 година.  

 

ИМОТ НА ОТВОРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ НА 
31.12.2014 ГОДИНА 

Износ 
 (во денари) 

Структура на 
вкупен имот  

 

Парични средства и депозити по видување 198.855.981,50 10,31% 
Орочени парични средства со рок до една година кај домашни 
банки 1.181.355.017,06 61,26% 

Орочени парични депозити со рок над една година кај 
домашни банки ////  //  

Орочени парични средства со рок до една година кај странски 
банки /  /  

Орочени парични депозити со рок над една година кај 
странски банки / /- /  

Државни записи издадени од Република Македонија /  /  

Државни записи издадени од други земји /  /  
Други краткорочни хартии од вредност издадени од домашни 
издавачи /  /  

Други краткорочни хартии од вредност издадени од странски 
издавачи /  /  

Обврзници издадени од Република Македонија 239.109.972 12,40% 

Обврзници издадени од други земји 32.792.138,19/ 1,70% 

Обврзници издадени од домашни недржавни издавачи /  /  

Обврзници издадени од странски недржавни издавачи 86.229.000 4,47% 

Акции издадени од домашни акционерски друштва 53.061.395,33 2,72% 

Акции издадени од странски акционерски друштва 131.228.954,54 6,81% 

Удели и акции од домашни инвестициски фондови /  /  

Удели и акции од странски инвестициски фондови 7.267.051,66 0,38% 

Вредност на акумулирана камата 11.184.454,35 0,58% 

Друг имот (побарувања) 8.303.000,19 0,43% 

Вкупен имот 1.949.386.964,86 / 

Вкупни обврски на отворените инвестициски фондови 21.041.749,73 1,08% 
Вкупна нето вредност на отворените инвестициски 
фондови 1.928.345.215,13 

99,98% 

 
Согласно податоците, најголем дел од средствата односно 61,26% од 

вкупните средства на сите фондови се орочени во банки со рок до 1 година. 
Истовремено, 10,31% од средствата се чуваат на сметка како депозити по 
видување. Споредено со минатата година има значително намалување во однос 
на средствата кои инвестициските фондови ги имаат на сметки во банки. 
Инвестирањето во акции издадени од странски друштва на кои отпаѓаат 6,81% 
од вкупните средства на фондовите бележи надолен тренд и во 2014 година 
споредбено со минатата година кога овој процент изнесува 19% од вкупните 
средтсва на фондовите. На македонскиот пазар на капитал се вложени само 
2,72% од средствата на сите отворени инвестициски фондови што споредено со 
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минатата година преставува мало намалување. Во однос на имотот на 
фондовите кои тие го поседуваат во обврзници споредбено со минатата година 
се бележи значителна промена, имено средствата вложени во обврзници 
издадени во Република Македонија изнесуваат 12,4% што споредбено со 
минатогодишните 5,58% преставува значителен раст, во обврзници издадени од 
страна на други држави вложени се 1,7% додека 4,47% од вкупно собраните 
средства на инвестициските фондови се вложени во корпоративни обврзници 
издадени од странски компании. Истовремено е забележан благ пад на 
инвестициите во удели и акции од странски инвестициски фондови кој согласно 
табелата на ден 31.12.2014 година изнесува 0,38% од вкупната вредност. 
Споредбено со минатата година кога обврските на инвестициските фондови 
изнесуваа 40%, на 31.12.2014 година тие претставуваат само 1% од вкупно 
вложените средства.  

Согласно структурата на вложување според сектори на инвестициските 
фондови која е прикажана во графиконот долу може да се забележи дека 
најголем дел од средствата на инвеститорите се вложени во секторот 
банкарство и финансии. Сепак важно е да се напомене дека во овој дел спаѓаат 
и вложувањата во орочени банкарски депозити, па поради тоа е и високиот 
процент на вложување во овој сектор. Останатите вложувања се порамномерно 
распределени по сектори со тоа што голем дел од нив се во компании од 
енергетиката и нафтената индустрија. Споредбено со минатите години 
забележливо е зголемување на инвестирањето во секторот енергетика како и во 
секторот индустрија на кои отпаѓаат 10% односно 11% од вкупно вложените 
средства во инвестициските фондови. 

 
Структура на вложување на инвестициските фондови според дејноста  

 
 

Според географската изложеност на инвестициските фондови како што 
може да се обзервира од графиконот, најголем дел од средствата односно 83% 
од вкупните средства на фондовите се вложени во Република Македонија. 
Ваквата географска структура на вложувањата е пред се поради вложувањата 
на фондовите во депозити кои согласно законот може да бидат само депозити 
во македонски банки. Во земјите членки на Европската Унија сите инвестициски 
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фондови вложиле 6% од вкупно собраните средства, додека 4,52% од 
средствата се вложени во Русија, a 2,08% од средствата се вложени во САД. 
Зголемување на вложувањата во САД и ЕУ пред се се базира на позитивните 
резултати на компаниите и рекордниот раст на акциите на берзите во САД и ЕУ 
зоната. Од аспект на географската изложеност на фондовите видлива е 
концентрацијата на средства вложени во Република Македонија.  
 

Географска структура на вложувањата 

 
 

Валутната структура на вкупните вложувања на инвестициските фондови 
не се разликува од претходно презентираните податоци. Како што може да се 
види во графиконот најголем дел од средствата на фондовите односно 83% се 
вложени во македонски денар. Истовремено, 9,58% од средствата се вложени 
во Евра, додека 5,75% се вложени во Американски долари. Од графиконот може 
да се увиди дека вложувањата на фондовите од аспект на валутната изложеност 
имаат задоволителна диверзификација, но сепак може да се забележи 
концетрација на вложувањата на домашниот пазар.  
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Валутна изложеност на инвестициските фондови  

 

 

Бројот на  издадени удели во 2014 година споредбено со 2013 година 
бележи значителен раст. Најголемо учество во бројот на издадени удели имаат 
домашните не-финансиски правни лица кои учествуваат со 43% од вкупниот број 
на издадени удели, додека на другите финансиски институции отпаѓаат 19,7% 
од вкупниот број на издадени удели. Домашните физички лица имаат учество со 
16,43% од вкупниот број на издадени удели. Во 2014 година учеството на 
странските правни и физички лица во бројот на издадени удели е  4% од 
вкупниот број на издадени удели.  

  

Следствено со зголемениот број на удели истовремено е зголемен и 
приливот на средства во фондовите кои согласно податоците во текот на 2014 
година изнесува 4.186.646.347,00 денари. Споредбено со 2013 година висината 
на приливите бележи раст за 218% споредено со сумата на приливи во 2013 
година. Согласно табелата подолу најголем процент од приливите се од 
нефинансиските домашни правни лица на кои отпаѓа 49,89% од приливите што 
споредбено со 2013 година е скоро и непроменет податок. Забележливо е 
зголемувањето на приливите кои доаѓаат од домашните финансиски институции 
вклучително и од домашните банки  кои во 2013 година учествувале со 31,55% 
односно 10,39% во вкупните приливи во фондовите, додека учеството на 
домашните физички лица е намалено во споредба со 2013 година и сега 
изнесува 7,64% од приливите. Учеството на странските правни и физички лица 
во структурата на приливите како и досега е сосема незначително. 
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Структура на приливите на средства 

(уплатите на сопствениците на уделите) во 
отворените инвестициски фондови  

Износ  
(во денари) 

Учество во 
вкупните 
приливи  

Домашни физички лица 319.793.104,00 7,64% 
Домашни нефинансиски правни лица 2.088.887.893,00 49,89% 
Домашни банки 435.000.000,00 10,39% 
Домашни други финансиски институции 1.320.934.800,00 31,55% 
Држава и субјекти од јавен сектор /  0,00% 
Странски физички лица 305.525 0,01% 
Странски нефинансиски правни лица /  0,00% 
Странски финансиски институции 21.725.025,00 0,52% 
Вкупно 4.186.646.347,00 100,00% 

 
За разлика од минатите година зголемените приливи во инвестициските 

фондови не се неутрализирани со зголемен одлив на средства. Имено од 
инвестициските фондови во текот на 2014 година се одлеани 2.944.871.918,00 
денари со што прирастот на средствата под управување изнесува  1.241.774.429 
денари. Најголем процент на повлечени средства од инвестициските фондови 
има од страна на домашните не-финансиски правни лица на кои отпаѓа 46,52% 
од вкупниот број на повлечени средства, додека домашните не-банкарски 
правни лица учествуваат со 37,57% од вкупниот број на повлечени средства од 
инвестициските фондови. Домашните физички лица повлекле 10,16% од 
вкупната сума на повлечени средства од отворените инвестициски фондови.  

 
Структура на одливите на средства 

(исплати на сопствениците на уделите) во 
отворените инвестициски фондови  

Износ  
 (во денари) 

Учество во 
вкупните 
приливи  

Домашни физички лица 299.178.510,00 10,16% 
Домашни нефинансиски правни лица 1.369.835.641,00 46,52% 
Домашни банки 154.013.203,00 5,23% 
Домашни други финансиски институции 1.106.279.059,00 37,57% 
Држава и субјекти од јавен сектор /  0,00% 
Странски физички лица /  0,00% 
Странски нефинансиски правни лица /  0,00% 
Странски финансиски институции 15.565.505,00 0,53% 
Вкупно 2.944.871.918,00 100,00% 
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4. Издавање согласности, одобренија и дозволи на овластените 
учесници на пазарот на хартии од вредност 

 Во текот на 2014 година, Комисијата даде согласност на измените и 
дополнувањата на: Правилата за котација; Тарифникот за висината на 
надоместоците на Македонската Берза АД Скопје; Тарифата на услугите што ги 
врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје и Статутот на 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. 
 

I.Македонска берза АД Скопје 

Правила за котација на Македонска берза АД Скопје 

Во текот на 2014 година, Комисијата даде согласност на измените и 
дополнувањата на Правилата за котација на Македонската берза АД Скопје. 

Со измените и дополнувања на Правилата за котација се воведоа 
следните новини: Берзата да пропишува обрасци за објавување на ценовно 
чувствителни информации; обврска за објавување образложение кон 
полугодишните и годишните неревидирани финансиски извештаи за издавачите 
од подсегментите супер котација и берзанска котација; Берзата со одлука да го 
доуреди процесот на опоменување на издавачите од подсегментот 
задолжителна котација и на известување на КХВ за преземените мерки од 
страна на Берзата. 

Исто така, со измените и дополнувања на Правилата за котација се врши 
прецизирање и дополнување на одредени делови од Правилата кои се 
однесуваат на обврските за обелоденување во делот на објавувањата поврзани 
со деловното работење, објавувањата во врска со стекнувањето на сопствени 
акции, објавувањата во врска со стекнувањата или оттуѓувањата на средства, 
како и во врска со зделките со заинтересирани страни; се врши и дорегулирање 
на содржината на дивидендниот календар; се допрецизираат обврските за 
објавувањето на финансиските извештаи за издавачите од сите пазарни 
подсегменти со воведување конкретни рокови, како и со воведување обрасци за 
неревидираните финансиски извештаи; се прошируваат и условите за котација 
за подсегментот берзанска котација со воведување на условот за сопствена 
интернет страница на издавачот; во поглед на обврските за известувања во 
врска со седници на собрание на акционери, се врши проширување на обврските 
за објавувања кај издавачите чии хартии од вредност котираат на подсегментите 
супер котација и берзанска котација, со тоа што се воведува обврска за 
објавување на сите материјали за собрание на акционери на интернет страната 
на берзата најмалку 7 дена пред денот на одржувањето на собранието на 
акционери; се дополнува и содржината на Проспектот со додавање на податок 
за распространетоста на родот на акции во јавноста и вкупниот број на 
акционери и се допрецизираат роковите за објавување на информациите.   
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Тарифник за висината на надоместоците на Македонската Берза АД Скопје 

Во текот на 2014 година, до Комисијата беа доставени измените и 
дополнувањата на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонската 
Берза АД Скопје. 

Комисијата во месец мај 2014 година по доставување на дополнителна 
анализа даде согласност на измените и дополнувањата на Тарифникот за 
висината на надоместоците на Македонската берза АД Скопје.  

Со измените и дополнувањата на Тарифникот за висината на 
надоместоците на Македонската Берза АД Скопје се извршени следните измени: 
се врши поделба на надоместоците за иницијална јавна понуда и за јавна понуда 
на хартии од вредност; се предвидува надомест за реализација на јавна понуда 
на хартии од вредност од страна на издавачот во висина од 0,1% од вкупната 
вредност на запишаните хартии од вредност во јавната понуда, но не помалку 
од 31.000 денари и за реализација на иницијална јавна понуда на хартии од 
вредност се воведува надоместок во висина од 5.000 денари, кој се наплатува 
од издавачот, додека од запишувачите на хартии од вредност нема да се 
наплатува надомест.   

 
II. Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје 

Статут 

 Комисијата во 2014 година даде согласност на Одлуката за измени и 
дополнувања на Статутот на Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје. 

Причина за извршените измени и дополнувања на Статутот на 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје е усогласување на 
одредбите од Статутот со другите акти на друштвото кои подлежат на 
согласност на Комисијата за хартии од вредност на РМ, усогласување со 
одредбите од Законот за трговски друштва, Законот за хартии од вредност и 
промена на бројот на членовите  на Одборот на директори. 

 

Тарифа на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и 

корисниците на неговите услуги 
 

Во текот на 2014 година, Комисијата даде согласност на Одлуката за 
изменување и дополнување на Тарифата на услугите што ги врши Централниот 
депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на 
Депозитарот и корисниците на неговите услуги. 

Со измените и дополнувањата на Тарифата се предвиде посебен 
надоместок за порамнување на трансакциите со хартии од вредност на 
овластена берза склучени како резултат на нова емисија на хартии од вредност 
по пат на јавна понуда кој ќе се наплаќа само од куповна страна (од запишувачот 
на хартии од вредност). Со ваквата измена се намалува надоместокот за 50% во 
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однос на досегашниот надоместок од 0,1%, кој до измената се наплаќаше и од 
издавачот и од запишувачот на хартии од вредност. 

 

5.Издавање согласности, одобренија и дозволи на брокерски куќи и банки 

Во 2014 година Комисијата издаде 5 согласности за именување на 
директори на овластени учесници на пазарот на хартии од вредност и тоа: 

 Една согласност за именување на вршител на должност директор на 
брокерска куќа; 

 Една согласност за именување на директор на брокерска куќа; 
 Три согласности за именување на директори на организациона единица 

на банка за работа со хартии од вредност. 
Во 2014 година Комисијата издаде 1 дозвола за работење на брокер и 

даде согласност за обновување на 2 дозволи за работа на брокер.  

 

6.Ликвидација на овластени учесници  
на пазарот на хартии од вредност 

 Во текот на 2014 година согласно Законот за хартии од вредност беа 
ликвидирани три брокерски куќи:  

 Алта Виста Брокер АД Скопје; 
 Пеон Бокер Ад Скопје; и 
 Еуро Брокер АД Скопје.  

Трите брокерски куќи беа ликвидирани со одлука за престанок со работа 
донесена на Собрание на акционери на брокерската куќа. Ликвидацијата на 
трите брокерски куќи беше спроведена согласно сите позитивни законски 
одредби при што немаше оштетени клиенти како резултат на ликвидацијата. 
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7. Показатели за пазарот на хартии од вредност во 2014 година 

Податоци за бројот сметки на иматели на акции, обврзници за 
денационализација и државни хартии од вредност. 

 

 
Број на сметки на 

хартии од вредност 
на 31.12.2013 

Број на сметки на 
хартии од вредност 

на 31.12.2014 
Процент на 

промена 

Домашни физички лица 87.587  84.213 -3,85 
Домашни правни лица 2.388 2.324 -2,68 
Странски физички лица 1.351 1.325 -1,92 
Странски правни лица 209 210  0,48 
Вкупен број на сметки 
на хартии од вредност 91.535 88.079 -3,78 

             Извор: ЦДХВ 

 

Во 2014 година вкупниот број на порамнети берзански трансакции по 
брокерски куќи и дирекции на банки со дозвола за работа со хартии од вредност 
(куповна и продажна страна) е прикажан во графикот. 

Број на порамнети трансакции по членка 
(куповна и продажна страна) 
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Процентуално учество на членките во вредносниот обем на порамнетите 
трансакции  

 
               Извор: ЦДХВ 

 

Купување по членки ( вредносен обем) 
(вклучувајќи ги и вкрстените трансакции) 

 
                  Извор: ЦДХВ  
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Продавање по членки ( вредносен обем) 
(вклучувајќи ги и вкрстените трансакции) 

  
                Извор: ЦДХВ  

Активности на членки-брокерските куќи и банките -овластени учесници  
на Берзата на Депозитарот 

Во структурата на остварениот вкупен промет реализиран на 
Македонската Берза АД Скопје во 2012, 2013 и 2014 година, брокерските куќи и 
дирекциите на банките со дозвола за работа со хартии од вредност го остварија 
следното учество: 

Брокерски куќи Скратен 
назив 

2012 
% 

2013 
%  2014 

% 

Илирика Инвестментс АД Скопје ИЛ 15,39 19,86  8,07 
Иново Брокер АД Скопје ИН 4,39 15,29  7,96 
Еурохаус АД Скопје ЕХ 9,86 12,65  5,02 
Комерцијална банка АД Скопје КБ 17,78 11,28  58,63 
Фершпед Брокер АД Скопје ФР 2,67 9,08  8,54 
Инвестброкер АД Скопје МИ 5,50 7,34  2,42 
Поштел Брокер АД Скопје ПТ 4,02 5,55  2,37 
НЛБ Тутунска банка АД Скопје ТН 26,19 5,40  4,46 
ТТК Банка Скопје ТК 3,85 3,36  1,36 
Стопанска банка АД Скопје СБ 2,74 3,26  1,00 
Алта Виста брокер АД Скопје*** АВ 1,70 2,61  0,02 
Мој Брокер АД Скопје** МО 1,88 1,81  / 
Пеон Брокер АД Скопје*** ПЕ 1,74 1,79  0,02 
Еуро Брокер АД Скопје*** ЕУ 0,38 0,68  0,13 
ЦКБ АД Скопје** СЛ 0,09 0,05  / 
Битола Брокер АД Битола* ББ 1,19 /  / 
Бро-Дил АД Скопје* БД 0,17 /  / 
Охридска Банка АД Охрид* ОХ 0,49 /  / 

         Извор: Комисија за хартии од вредност на РМ 
              Во табелата е прикажано учеството во вкупниот промет кој го имаат брокерските куќи на  
                      куповна и на продажна страна; 
                         *Ликвидирани овластени учесници во 2012 година; 
                       **Ликвидирани овластени учесници во 2013 година; 
                     *** Ликвидирани овластени учесници во 2014 година 
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Во остварениот вкупен број на трансакции во 2012, 2013 и 2014 година, 
брокерските куќи и дирекциите на банките со дозвола за работа со хартии од 
вредност го остварија следното учество во проценти: 

Брокерска куќа Скратен 
назив 

2012 
%  2013 

%  2014 
% 

Илирика Инвестментс АД Скопје ИЛ 25,82  23,89  27.04 
Комерцијална банка АД Скопје КБ 16,18  13,76  14.68 
Иново Брокер АД Скопје ИН 6,96  10,29  10.07 
Инвестброкер АД Скопје МИ 5,68  7,84  7.36 
Еурохаус АД Скопје ЕХ 7,60  7,41  13.17 
Алта Виста брокер АД Скопје*** АВ 5,20  6,87  0,20 
НЛБ Тутунска банка АД Скопје ТН 5,08  5,77  10.86 
Стопанска банка АД Скопје СБ 5,23  5,75  5.30 
ТТК Банка Скопје ТК 4,70  4,78  4.58 
Пеон Брокер АД Скопје*** ПЕ 3,48  3,66  0,10 
Поштел Брокер АД Скопје ПТ 2,03  2,88  3.48 
Фершпед Брокер АД Скопје ФР 2,15  1,98  2.35 
Еуро Брокер АД Скопје*** ЕУ 1,56  1,41  0.81 
ЦКБ АД Скопје** СЛ 0,41  0,14   
Битола Брокер АД Битола* ББ 1,86  /   
Бро-Дил АД Скопје * БД 0,68  /   
Охридска Банка АД Охрид* ОХ 0,94  /   

               Извор: Комисија за хартии од вредност на РМ 
            Во табелата е прикажано учеството во вкупниот промет кој го имаат брокерските куќи на  
                      куповна и на продажна страна; 
                         *Ликвидирани овластени учесници во 2012 година; 
                       **Ликвидирани овластени учесници во 2013 година; 
                     *** Ликвидирани овластени учесници во 2014 година 
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Учество на членките на Берзата во реализираниот промет во 2014 година 

 Податоците врз основа на кои е пресметано учеството на членките на 
Македонската Берза АД Скопје во остварениот вкупен промет и во вкупниот број 
на реализирани трансакции се базираат врз двојно пресметување од двете 
страни на секоја трансакција, и при купување и продавање. 

Остварен промет по членки 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

КБ ФР ИЛ ИН ЕХ ТХ МИ ПТ ТК СБ ЕУ АВ ПЕ

10
,0

42
,5

53
,6

36

1,
46

2,
41

4,
97

5

1,
38

1,
62

2,
92

4

1,
36

4,
01

7,
98

8

85
9,

40
8,

33
7

76
4,

27
1,

46
0

41
3,

92
9,

17
0

40
5,

79
9,

17
0

23
2,

26
6,

97
8

17
2,

12
7,

36
8

22
,4

14
,2

27

3,
52

4,
38

9

3,
42

2,
06

0

 

 

 

 

 

 

 

Членка Скратен 
назив 

Реализирани 
трансакции 

Илирика Инвестментс АД Скопје ИЛ 7.187 
Комерцијална банка АД Скопје КБ 3.903 
Иново  Брокер АД Скопје ИН 2.677 
Инвестброкер АД Скопје МИ 1.955 
Еурохаус АД Скопје ЕХ 3.502 
ТТК Банка Скопје ТК 1.217 
Пеон Брокер АД Скопје ПЕ 27 
НЛБ Тутунска банка АД Скопје ТН 2.887 
Стопанска банка АД Скопје СБ 1.408 
Алта Виста брокер АД Скопје АВ 51 
Еуро Брокер АД Скопје ЕУ 215 
Поштел Брокер АД Скопје ПТ 926 
Фершпед Брокер АД Скопје ФР 624 
Вкупно 26.579 
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Остварен приход на брокерските куќи во 2014 година 

Членка Скратен 
назив 

Вкупен 
приход 

(во денари) 

Комерцијална банка АД Скопје КБ 9.232.203 

Инвестброкер АД Скопје МИ 5.443.189 

НЛБ Тутунска банка АД Скопје ТН 7.339.297 

Илирика Инвестментс АД Скопје ИЛ 8.251.329 

Иново Брокер АД Скопје ИН 7.269.585 

Фершпед Брокер АД Скопје ФР 5.788.049 

Еурохаус АД Скопје ЕХ 5.793.664 

Пеон Брокер АД Скопје ПЕ 28.384 

Поштел Брокер АД Скопје ПТ 2.037.118 

ТТК Банка АД Скопје ТК 1.222.401 

Алта Виста Брокер АД Скопје АВ 30.906 

Стопанска банка АД Скопје СБ 1.945.682 

Еуро Брокер АД Скопје ЕУ 151.141 
Вкупно  54.532.948 

                                Извор: Комисија за хартии од вредност на РМ  

 

 
                 Извор: Комисија за хартии од вредност на РМ  
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Финансиски резултати на брокерските куќи во 2014 година 

 

 

 

Нетрговски преноси 

Нетрговските преноси се спроведуваат во Депозитарот како резултат на 
преноси врз правни основи за нетрговски пренос предвидени со законот 
(наследство, подарок), судски одлуки, но и преноси по известувања на 
издавачите како корисници на услугите на Депозитарот, по основ на запишани и 
отплатени или неотплатени акции. Податоци за спроведени нетрговски преноси 
во текот на 2012, 2013 и 2014 година од кои најчести се по основа на подарок и 
наследство се прикажани во следната табела. 

Година Наследство Подарок Судски одлуки 

2014 928 242 22 
2013 1120 329 44 
2012 1.025 339 53 

     Извор: ЦДХВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Брокерски куќи     Состојба на 31.12.2014 година                                      
                                                                                         (во денари) 

Вкупна 
актива 

Капитал и 
резерви 

Финансиски 
резултат по 

оданочување 

Вкупен 
приход 

1 Илирика Инвестм. АД 6.954.265,00 6.134.998,00 311.989,00 8.251.329,00 
2 Фершпед брокер АД 74.243.846,00 72.928.129,00 610.523,00 5.788.049,00 
3 Инвестброкер АД  70.175.192,00 55.900.972,00 -7.433.859,00 5.443.189,00 
4 Иново Брокер АД 10.923.833,00 9.760.164,00 106.100,00 7.269.585,00 
5 Еурохаус АД 6.922.726,00 6.480.808.00 442.744,00 6.031.527,00 
6 Поштел брокер АД 8.924.659,00 8.468.067,00 -1.001.823,00 2.037.118,00 
 Вкупно 178.144.521,00 159.673.138,00 -6.964.326,00 34.820.797,00 
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III.СУПЕРВИЗИЈА НА ПАЗАРОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1.Супервизија на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност 

Во текот на 2014, Комисијата активно ја извршуваше својата контролна 
функција на пазарот на хартии од вредност во РМ, која произлегува од 
позитивните законски прописи. Реализирањето на контролната функција во 
најголем дел се остваруваше преку решавање на индивидуални (поединечни) и 
групни барања на акционери за заштита на нивните права кои произлегуваат од 
сопственоста над акциите, како и преку редовна и вонредна контрола на 
целокупното работење на сите овластени учесници на пазарот на хартии од 
вредност.  

Во 2014 година беа поднесени вкупно 28 барања за заштита на 
акционерски права од физички и правни лица кои се однесуваа на следното: 

- проверка на трансакции реализирани на Македонската берза АД Скопје; 
- остварување на права од хартиите од вредност (право на глас, дивиденда 

и сл.); 
- жалби на работењето на брокерските куќи; 
- останати барања (доставување одлуки на собранија на акционери, начин 

на поделба на дивиденда, необјавување на ценовно чувствителни 
информации и друго). 
За целите и постапките на контролата во врска со барањата за заштита 

на акционерски права, Комисијата активно соработуваше со други надлежни 
државни органи и надлежни институции. 

Комисијата во 2014 година го насочи своето внимание кон директен (on-
line, во реално време) мониторинг на реализацијата на тргувањето на берзата и 
вршење на посредна и непосредна контрола на работењето на членките на 
Берзата во функција на откривање и санкционирање на забранети дејствија од 
страна на овластените пазарни учесници.  

Во рамките на ваквата активност, Комисијата во текот на 2014 година 
изврши вкупно 10 непосредни и посредни контроли на работењето на 
овластените учесници на пазарот на хартии од вредност од кои 6 непосредни и 
4 посредни контроли. Од вкупно спроведените контроли, 4 беа вонредни и 
делумни контроли на работењето на овластените учесници на пазарот на хартии 
од вредност и 6 беа редовни контроли на работењето на овластените учесници 
на пазарот на хартии од вредност. 
 
Спроведени контроли во брокерски куќи и овластените банки со дозвола 

за работење добиена од Комисијата за хартии од вредност на РМ 

Комисијата при спроведување на редовни контроли на работењето на 
брокерски куќи и овластените банки ја проверува законитоста во нивното 
работењето, заради примена на Законот за хартии од вредност и подзаконските 
акти донесени врз основа на законот и правилата на саморегулирачките 
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организации. При спроведувањето на контролата Комисијата врши контрола на 
документацијата потребна за реализација на берзанска трансакција, водењето 
на книгата на налози, придржување кон налозите на клиентите и овластените 
учесници, водењето на парични средства на посебна сметка на клиентите 
(таканаречена "клиентска сметка"), одржување на износот, структурата, начинот 
на пресметка и одржувањето на сопствените средствата, со кои треба да 
располага во континуитет и кои треба да бидат во износ на основната главнина 
при основање на овластено правно лице, статусни промени, зголемување, 
намалување и промени во сопственоста на основната главнина, придржување 
кон правилата на берзанското работење и брокерската етика, контрола на актите 
на овластениот учесник, кадровските, техничките и организационите услови за 
работа на овластениот учесник, исполнување на обврските за известување на 
овластениот учесник спрема Комисијата, усогласување на актите на друштвата 
со законската регулатива, контрола на системот на управување на овластените 
учесници; исполнување на обврските за усогласување со Законот за спречување 
перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање тероризам, 
извештаи и информации за деловни активности на овластениот учесник, 
извештај за ревизија и дополнителни информации за извршена ревизија на 
брокерската куќа и други документи кои можат да бидат предмет на контролата. 
Од спроведените 6 редовни и целосни контроли Комисијата во 2014 година не 
утврди определени неправилности во работењето на брокерски куќи и 
овластените банки.  

Во текот на 2014 година Комисијата спроведе 2 вонредни делумни 
контроли над една брокерска куќа и една овластена банка. Контролата во 
брокерска куќа беше на направена поради поднесено барање за заштита на 
акционерски права и по спроведувањето на истата не беа утврдени 
неправилности. Втората контрола беше спроведена од аспект на примена на 
Законот за преземање на акционерски друштва, при која беше констатирана 
неправилност во работењето на овластениот учесник. Поради констатираната 
неправилност Комисијата донесе решение за времено одземање на дозволата 
за работа во времетраење од 15 работни дена за дел од услугите со хартии од 
вредност предвидени во Законот за хартии од вредност, поради непочитување 
на член 56 од Законот за преземање на акционерски друштва. 

Во текот на 2014 година беше донесено и едно Решение за времено 
одземање на дозволата за работа во времетраење од 15 работни дена на една 
брокерска куќа поради непочитување на Законот за хартии од вредност, 
Правилникот за утврдување на категориите на сопствени средства и начинот на 
пресметување на износот и структурата на влоговите при основање и 
средствата од активата на овластеното правно лице со кои треба да располага 
и во континуитет, Правилата за работа на депозитарот и Правилата за тргување 
на Македонската берза АД Скопје. Ова Решение Комисијата го донесе по 
спроведена редовна целосна контрола за 2013 година над работењето на 
брокерска куќа.  
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Спроведени контроли во Централниот депозитар АД Скопје 

Во текот на 2014 година, Комисијата изврши една редовна целосна 
контрола над работењето на ЦДХВ АД Скопје. Предметот на контрола опфаќаше 
контрола на статусни промени, водење на регистар на хартии од вредност, 
утврдувањето и порамнувањето на трансакциите со хартии од вредност, 
давањето на дополнителни услуги на издавачите и имателите на хартии од 
вредност, евиденција на хартии од вредност при нови емисии на хартии од 
вредност, состојба со акционерските книги во системот на ЦДХВ АД Скопје на 
акционерските друштва во РМ, известувања на сопственици на хартии од 
вредност за состојбата и промената на нивните сметки на хартии од вредност 
евидентирани во ЦДХВ АД Скопје, број на сметки евидентирани во ЦДХВ АД 
Скопје, однос со другите државни институции (склучени договори, спогодби, 
меморандуми, протоколи и сл.), увид во податоците на ЦДХВ АД Скопје, 
извештаи и информации за утврдени и порамнети трансакции со хартии од 
вредност, извештаи за извршена ревизија и дополнителни информации за 
извршената ревизија, изменување на општите акти кои го уредуваат неговото 
работење, евиденција на ограничувања на сметките на сопствениците на хартии 
од вредност по разни правни основи, методи за заштита од евентуалните грешки 
на ЦДХВ АД Скопје при извршувањето на своите функции, исполнување на 
обврските спрема Комисијата, старателски сметки, состојба на 
неидентификувани сопственици на хартии од вредност, тргување преку групни 
сметки, отварање на сметки на приватните инвестициски фондови и евентуални 
ограничувања на истите, судски и др. постапки во кои е вклучен ЦДХВ АД Скопје, 
правила за однесување при купопродажба на хартии од вредност од страна на 
вработени и друга документација поврзана со работењето на ЦДХВ АД Скопје.  

Во 2014 година од спроведената контрола Комисијата не утврди 
определени неправилности во работењето на Централниот депозитар АД 
Скопје. 

 
Спроведени контроли во Македонската берза АД Скопје 

Во текот на 2014 година Комисијата спроведе 2 вонредни делумни 
контроли на Македонската берза АД Скопје.  

Предмет на првата контрола беше проверка на склучени трансакции со 
акции од аспект на почитувањето на одредбите од Законот за преземање на 
акционерски друштва. Од спроведената контрола Комисијата не утврди 
определени неправилности во работењето на Македонската берза АД Скопје. 

Предмет на втората вонредна делумна контрола во Македонската берза 
АД Скопје беше утврдување на вкупната пазарна капитализација на сите 
сегменти на пазарот на хартии од вредност на последниот ден на тргување од 
2013 година, што претставува основ за плаќање на надомест, согласно 
Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува 
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија. 
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2.Супервизија на инвестициски фондови 

Во текот на 2014 година од аспект на супервизијата на инвестициските 
фондови, Комисијата изврши вкупно 5 контроли на работењето на друштвата за 
управување со инвестициски фондови, инвестициските фондови, како и на 
нивните поврзани лица. Според законските надлежности извршени се 3 редовни 
контроли во друштвата за управување со инвестициски фондови и 
инвестициските фондови. Истовремено во 2014 година, Комисијата изврши две 
вонредни контроли во 2 правни лица кои се поврзани со друштва за управување 
со инвестициски фондови. 

Супервизорската функција над работењето на фондовите, Комисијата ја 
извршуваше и преку контролата на дневните, неделните, месечните, 
кварталните и полугодишните извештаи кои друштвата за управување со 
инвестициски фондови ги доставува до Комисијата. Преку овие извештаи кои се 
доставуваат по електронски пат, Комисијата врши сеопфатна посредна контрола 
врз работењето на инвестициските фондови, ги контролира нивните трансакции, 
начинот на вложување на средствата на инвеститорите и врши проверка на 
трошоците кои друштвата за управување со инвестициски фондови ги наплаќаат 
од инвеститорите и од инвестициските фондови со кои управуваат.  

Комисијата во текот на 2014 година нема изречено мерки за утврдени 
неправилности на друштва за управување со инвестициски фондови. 
Истовремено, во текот на 2014 година во рамки на постапката за основање на 
друштвото за упрвување со инвестициски фоднови, Комисијата изададе 2 
дозволи за извршни директори на друштво за управување со инвестициски 
фондови, како и 3 дозволи за стекнување со квалификувано учество во друштво 
за управување со инвестициски фондови. 

Во текот на 2014 година, Комисијата во целост го измени Правилникот за 
задолжителната содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за 
работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и 
депозитарната банка со што се олесни доставување на финансиските извештаи 
до Комисијата. Оваа измена значително ќе ја олесни посредната супервизија на 
работата на друштвата за управување со инвестициски фондови и 
инвестициските фондови.  

 
3.Супервизија согласно Законот за преземање на акционерски друштва 

Во текот на 2014 Комисијата изврши супервизија и на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување од аспект на Законот за преземање 
на акционерски друштва.  

Како резултат на спроведените контроли Комисијата донесе 7 решенија 
за ограничување на право на глас и дивиденда поради стекнување на акции со 
право на глас спротивно на одредбите на Законот за преземање на акционерски 
друштва, односно без претходно да биде дадена јавна понуда за откуп. Три од 
наведените решенија беа донесени поради непочитување на член 57, а согласно 
член 77 од Преодните и завршни одредби на Законот за преземање на 
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акционерски друштва, едно решение е донесено поради непочитување на член 
57, а согласно член 78 од Преодните одредби на законот, а три од наведените 
решенија беа донесени поради непочитување на член 5, член 9 и член 57 од 
Законот за преземање на акционерски друштва. 
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IV.АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊА 
 

Согласно Законот за хартии од вредност, Комисијата води Регистар на 
акционерски друштва со посебни обврски за известување. Согласно Законот, 
акционерско друштво со посебни обврски за известување е друштво кое 
извршило јавна понуда на хартии од вредност, или има основна главнина од 
1.000.000 евра во денарска противвредност и повеќе од 50 акционери, освен 
друштвата котирани на берза. 

 
1. Состојба на Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за 
известување и објави од акционерските друштва со посебни обврски за 

известување 
 Во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за 
известувања од 01.01.2012 година, заклучно со 31.12.2014 година извршени се 
следните промени во поглед на бројот на акционерските друштва и тоа: 

Период Број на акционерски друштва 
во Регистарот 

01.01.2012  152 
31.12.2012  147 
31.12.2013  19 
31.12.2014  18 

                  Извор:Комисија за хартии од вредност на РМ 
 

 
Број на акционерски друштва во регистарот 

 

 

Во текот на 2014 година, Комисијата избриша 2 акционерски друштва од 
регистарот на акционерски друштва со посебни обврски по основ на отворена 
стечајна постапка, а запиша едно акционерско друштво во регистарот поради 
зголемен број на акционери над 50.  

Со состојба на ден 31.12.2014 година во Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување се водеа вкупно 18 акционерски 
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друштва. Од 18-те акционерски друштва кои се водеа во регистарот, 10 
акционерски друштва во текот на 2014 година не објавиле ниту едно 
известување во регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за 
известување, 4 акционерски друштва објавиле дел од пропишаните периодични 
известувања, 3 акционерски друштва ги објавиле сите периодични извештаи, 
додека едно акционерско друштво нема вршено објави во регистарот на 
акционерски друштва со посебни обврски за известување во текот на 2014 
година, од причина што истото е регистрирано при крајот на годината.  

 
2. Деловно работење на акционерските друштва 

Од аспект на деловното работење на акционерските друштва со посебни 
обврски за известување и на друштвата чии хартии од вредност котираат на 
берза, Комисијата изготви анализа на објавените неревидирани финансиски 
извешти за 2014 година. Имено, имајќи предвид што најголем дел од друштвата 
кои се водеа во регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за 
известување и известуваа преку интернет страницата на Комисијата, со приемот 
на котација на берза, продолжија да известуваат согласно Правилата за котација 
на берза, анализата ги опфаќа и објавените извештаи од котираните друштва.  

Од вкупно објавени 115 годишни финансиски извештаи, заклучно со 
31.03.2015 година (од кои 110 се од друштвата котирани на берза и 5 од 
друштвата од регистарот), 102 извештаи се од акционерските друштва од 
стопанството, 11 извештаи се од банки и други финансиски институции, а 2 
извештаи се од друштва за осигурување.  

Во поглед на остварениот финансиски резултат за 2014 година, се 
констатира дека 61 од 102 акционерски друштва од стопанството што објавиле 
годишни финансиски извештаи (односно 59,80%), оствариле оперативна 
добивка, а 41 акционерско друштво (односно 40,20%) годината ја завршиле со 
оперативна загуба. Што се однесува до банките и други финансиски институции, 
8 банки и 1 брокерска куќа годината ја завршиле со оперативна добивка, а 2 
банки реазлиризале оперативна загуба. Двете друштва за осигурување што се 
водат во Регистарот на Комисијата, годината ја завршиле со оперативна 
добивка. 
 Некои од акционерските друштва кумулираат загуби во подолг период, 
што негативно се одразува на капиталот на друштвата. Така, од анализираните 
извештаи констатирано е дека 8 акционерски друштва од стопанстовото имаат 
искажано негативен капитал со состојба на 31.12.2014 година. За разлика од 
друштвата од стопанството, кај финансиските друштва не може да се констатира 
појава на негативен нето капитал, пред се заради тоа што се регулирани со 
посебни закони кои наметнуваат одредени капитални барања и супервизорски 
стандарди. 
           Во поглед на финансиската анализа, за акционерските друштва од 
стопанството се анализираше ликвидноста, задолженоста и профитабилноста 
на друштвата. Од анализираните податоци, се констатира дека 35 друштвa 
(34,31% од друштвата од стопанството) на 31.12.2014 година имаат показател 
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на тековна ликвидност помал од 1, што значи дека тековните средства не се 
доволни да ги покријат краткорочните обврски на друштвата, односно друштвата 
се соочуваат со ликвидносни проблеми. Во поглед на задолженоста на 
друштвата, 71 друштво (69,61% од друштвата) претежно се финансираат од 
сопствени извори на средства (сопствен капитал), односно коефициентот на 
вкупна задолженост кај овие друштва е помал од 50%. Што се однесува до 
профитабилноста на 102-те компании чии финансиски извештаи се предмет на 
анализа, 42 друштва имаат негативен показател на поврат на средства ROA, 
што значи дека 41,18% од друштвата непрофитабилно го користат потенцијалот, 
односно генерираат загуби со ангажираните средства. Понатаму, заради 
искажаните загуби, како и од причина што за акциите на некои друштва не постои 
интерес за тргување, односно отсуствува пазарна цена за истите, и показателот 
цена/добивка за голем дел друштва не може да се пресмета (кај 45 друштва), а 
онаму каде што има пресметка претежно таа искажува едноцифрен број, што 
упатува на заклучок дека инвеститорите не се подготвени да платат денар 
повеќе за денар заработка денес. 

За банките и другите финансиски друштва, вклучувајќи ги и друштвата за 
осигурување, предмет на анализа беше профитабилноста мерена преку 
следните показатели: поврат на средствата (ROA), поврат на капиталот (ROE), 
нето добивка по акција (EPS) и цена/заработка (P/E). Стапката на поврат на 
средства (ROA) кај акционерските друштва од групата финансиски друштва, кои 
2014 година ја завршија со добивка, се движи од 0,03% до 6,56%, а стапката на 
поврат на капитал (ROE) се движи меѓу 0,07% и 13,58%. Исклучок се две банки 
кои годината ја завршија со негативен финансиски резултат. Што се однесува до 
остварената заработувачка по акција (EPS), истата се движи од 2,20 до 912,42 
денари по акција кај акционерските друштва од секторот финансии кои годината 
ја завршија со позитивен финансиски резултат, додека показателот 
цена/добивка се движи во распонот од 3,43 до 45,88. 

 

3. Oбврски за известување од страна на акционерските друштва кои не се 
водат во Регистерот на акционерски друштва со посебни обврски за 

известување и чии хартии од вредност не котираат на овластена берза 
  Во 2014 година Комисијата изврши проверка на исполнувањето на 
обврската за објавување на финансиски показатели по завршната сметка, 
ревидирани финансиски извештаи за 2011, 2012 и 2013 година и податоци за 
нова емисија на хартии од вредност на интернет страната на Македонска Берза 
АД Скопје од страна на акционерските друштва кои не се водат во Регистерот на 
акционерски друштва со посебни обврски за известување и чии хартии од 
вредност не котираат на овластена берза.  

Увидот е извршен заклучно со 31.12.2014 година со преглед на објавите 
на податоци на интернет страницата на Македонската берза АД Скопје од страна 
на овие акционерските друштва. 

Согласно член 166-б од Законот за хартии од вредност став (1) и став (2) 
акционерските друштва и другите правни лица – издавачи на хартии од 
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вредност, чии хартии од вредност не котираат на берза и не се водат во 
Регистерот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, се 
должни да ги објават на интернет страницата на овластената берза следниве 
податоци: 

- Приходи (вкупно), добивка од редовно работење пред оданочување, 
добивка за финансиската година, нето готовински тек, добивка за финансиска 
година по акција и дивиденда по акција.  

- Промена на сопственичка структура на капиталот над 10%. 
- Статусни измени на друштвото. 
- Промени во органите на управување и раководење.  
- Нова емисија на хартии од вредност.  
- Други промени во работењето кои значајно влијаат врз цената на 

хартиите од вредност.  
Согласно Законот за хартии од вредност, акционерските друштва и 

другите правни лица - издавачи на хартии од вредност се должни ревидираните 
финансиски извештаи и мислењето на овластен ревизор да ги објават на 
интернет страницата на овластена берза, доколку издавачот согласно закон е 
должен да ги подведе на ревизија своите финансиски извештаи, а мислењето 
од овластен ревизор да го објави во еден дневен весник што излегува на 
територијата на РМ во рок од 15 дена од усвојувањето. 

Согласно добиените податоци од Централниот депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје за бројот на активни книги на акции и од објавите на 
интернет страницата на Македонската берза АД Скопје од страна на друштвата 
утврдено е дека 388 друштва имаат обврски за објавување од кои 63 друштва 
имаат целосно одговорено на законската обврска,  17 имаат делумни објави и 
308 друштва немаат никакви објави. Согласно планот за вршење на проверката 
им достави Комисијата на сите друштва им достави барање за постапување. Од  
акционерските друштва на кои Комисијата им достави барање, 146 друштво 
имаат дополнително објавено финансиски показатели и ревидирани финансиски 
извештаи и  162 друштва немаат објавено, за кои постапката продолжува и 
наредната година. 
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V. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

                                      1.Учество во работата на IOSCO  

         Во 2014 година, како резултат на зголемената меѓународна активност на 
пазарите на хартии од вредност, активностите кои ги преземаше Меѓународната 
организација на Комисиите за хартии од вредност - IOSCO беа насочени кон: 
зајакнување на довербата на инвеститорите во пазарите на хартии од вредност 
како услов за зголемување на растот; зајакнување на корпоративното 
управување како еден од двигателите на одржливиот развој; промоција на 
долгорочното финансирање на мали и средни претпријатија преку пазарот на 
хартии од вредност; заштита на  инвеститорите и зголемување на финансиска 
едукација и финансиската писменост. Во таа насока, КХВРМ продолжи со 
учество во работата на Меѓународната организација на Комисиите за хартии од 
вредност - IOSCO, преку присуство на конференции, работилници, семинари. 
          Во ноември 2014 година во организација на IOSCO и Институтот за 
финансиска стабилност (Financial Stability Institute - FSI), во Базел, Швајцарија, 
се одржа семинар „Книга на налози и пазарна инфраструктура“ на кој беа 
разработени теми поврзани со регулирање и супервизија на книгите на налози 
во банките, сајбер безбедност, секјуритизација,  финансиска пазарна 
инфраструктура,на кој присуствуваа претставници на Комисијата.  

 

2.Билатерална соработка со странски и домашни регулаторни 
тела/учество на меѓународни и регионални форуми 

 
          Имајќи ја предвид стратешката цел за унапредување и продлабочување 
на соработката со другите регулатори во регионот и членките на IOSCO, во март 
2014 година, беше остварена работна посета на Агенцијата за  надзор на 
финансиските услуги на Република Хрватска, со цел продолжување на 
соработката и размената на податоци и информации меѓу двете регулаторни 
тела особено во делот на надзорот и контролата; инсајдерското тргување и 
пазарните злоупотреби и манипулации; регионализацијата.  

Врз основа на Мултилатералниот Меморандум за разбирање и размена 
на информации на IOSCO, Комисијата активно соработуваше и разменуваше 
податоци и информации со регулаторните тела на земјите потписнички на 
меморандумот, со цел подобра координација и зајакнување на супервизијата и 
санкционирање на пазарните манипулации и инсајдерско тргување, особено во 
делот на имплементацијата на одредбите од Законот за преземање на 
акционерските друштва.         
         Во април 2014 година, претставници на Комисијата учествуваа на обука на 
тема „Злоупотреби на пазарот и истражни техники кои водат до нивно 
ефективно справување“, во организација на Иницијативата за обуки за 
финансиска супервизија (Training initiative for financial supervision), која се одржа 
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во Варшава, Полска, на која се опфатија теми за влијанието на пазарните 
злоупотреби врз интегритетот на финансиските пазари; ЕУ регулативата 
поврзана со инсајдерско тргување и пазарни манипулации; истражни техники и 
предизвици во справување со пазарните злоупотреби; важност на 
меѓународната соработка при размена на информации поврзани со пазарните 
манипулации.  

Во март и мај 2014 година во Скопје, претставници од Комисијата 
учествуваа на Десетиот состанок помеѓу Европската унија и Република 
Македонија на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција и Поткомитетот 
за економско-финансиски прашања и статистика. 
           

 3.Соработка со институции во Република Македонија 
           Со цел зајакнување на капацитетите за спречување на перење на пари и 
унапредување на функционалноста на системот за спречување на перење пари 
и финансирање на тероризам, Комисијата учествува со свои претставници во 
Советодовното тело кое е надлежно да предлага активности за зголемување на 
ефикасноста на системот и да ја следи реализацијата на принципите и целите, 
утврдени со Националната стратегија за борба против перење пари и 
финансирање на тероризам.  
 Во рамките на соработката со Секретаријатот за европски прашања при 
Владата на РМ, а со цел реализација на активностите утврдени во НПАА, 
претставници на Комисијата остварија работна посета на регулаторите во 
Хрватска, Бугарија и Германија со финансиска подршка на Директоратот за 
проширување на Европската Комисија преку TAIEX (Technical Assistance and 
Information Exchange), инструментот на Европската Унија. 

Континуираната соработка помеѓу Комисијата и Академијата за судии и 
обвинители во делот на зајакнување на судскиот систем продолжи во текот на 
2014 година. Претставници (предавачи) на Комисијата учествуваа на 
работилница за примена на Законот за хартии од вредност во областа на 
манипулации, забранети дејствија со хартии од вредност, инсајдерско тргување 
и општо за брзината и ефикасноста при одлучувањето во управните постапки по 
тужби против решенија на Комисијата.  

 
4.Соработка со меѓународни организации во Република Македонија  

 Во 2014 година Комисијата соработуваше со меѓународни организации во 
Република Македонија на неколку проекти од различни области.  
 Во насока на зајакнување на IT капацитетите, како и во насока на 
зајакнување на супервизорската функција, со подршка на Европската Банка за 
обнова и развој, беше подготвено софтверско решение за супервизија на 
инвестициски фондови и друштва за управување со инвестициски фондови и 
софтверско решение за спроведување на Законот за преземање на 
акциоенерските друштва. 
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           Во 2014 година, Комисијата продолжи со соработката со Меѓународната 
финансиска корпорација - IFC во областа на корпоративното управување и 
развојот на пазарот на хартии од вредност. 
 
 
 
 
     Број 01-708/1 
          Скопје 
11-05-2015 година 
                                                                                               Комисија за хартии од вредност  
                                                                              на Република Македонија 
                                                                                          Претседател 
                                                                           М-р Елизабета Чингаровска 
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