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Изјава за изземање од одговорност
Прирачникот за акционерски друштва со посебни обврски за известување
(Прирачникот) е подготвен со поддршка на Меѓународната финансиска корпорација,
дел од групацијата на Светската банка, и се дистрибуира со забелешка дека ниту
авторите, ниту организациите, ниту државите кои тие ги претставуваат, ниту
издавачите не се занимаваат со давање правни совети.
Прирачникот е изготвен со добра намера, како генерална насока и има за цел
да им го олесни начинот за исполнување на законските обврски на Акционерските
друштва со посебни обврски за известување од Регистарот на Комисијата за хартии
од вредност.
Сите поими кои во Прирачникот се спомнуваат во машки род се однесуваат на двата
пола, доколку во текстот не е поинаку назначено.
Сите ставови во овој Прирачник не ги одразуваат ставовите на
групацијата на Светската банка, Меѓународната финансиска корпорација
и Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
Прирачникот им се дистрибуира на неговите корисници со предупредување
дека без претходна согласност на Меѓународната финансиска корпорација тој не
смее да биде ставен во промет на комерцијална основа на било кој начин (по пат на
изнајмување, препродавање, позајмување и сл.).
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ПРЕДГОВОР
Овој прирачник е изготвен од страна на Комисијата за хартии од вредност и
Проектот за корпоративно управување на Меѓународната финансиска корпорација.
Посочувањето на законот и подзаконските акти во овој Прирачник ја прикажува
состојбата на важечката правна регулатива во 2008 година. Комисијата за хартии од
вредност го изработи овој Прирачник како израз на добри намери и со цел да обезбеди
општи упатства за акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се
водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност.
Транспарентноста во работењето на компаниите во смисла на навремено
и целосно обелоденување и известување со релевантни информации и податоци
независно дали се тие од финансиски или од тековен карактер при редовното
работење, треба да претставува предизвик за менаџментот на една компанија и
е корпоративно начело без кое не може да се замисли функционирањето на една
современа и развиена економија.
Тековното објавување на сите релевантни податоци за работата, за
резултатите и за функционирањето на акционерското друштво е едно од основните
начела на корпоративното управување, кое е предуслов за создавање на атрактивна
бизнис клима, којашто се карактеризира со конкурентски ориентирани компании и
ефикасни финансиски пазари. Тоа е практика на развиените земји, а подобрување на
нивото на транспарентноста на компаниите е основната причина за донесување на
една од директивите на Европската Унија и принцип на Меѓународната организација
на Комисиите за хартии од вредност-IOSCO.
Подобрувањето на инвестициската клима и прифаќањето на стандардите на
доброто корпоративно управување од страна на македонските компании е еден од
врвните приоритети на Комисијата за хартии од вредност како регулатор на пазарот
на хартии од вредност. Корпоративното управување како збир на принципи базирани
на законот, како и на принципите на правичност, чесност и грижливост за одговорно
и транспарентно управување и водење на компанијата е од заедничка корист за
акционерите, менаџерите, вработените, клиентите, добавувачите и конечно за
пошироката заедница. Со реалното и објективно имплементирање на принципите
на корпоративно управување од компаниите, се отвара можност за унапредување на
економската ефикасност, како на макро, така и на микро ниво.
Доброто
корпоративно
управување го промовира и поттикнува
претприемачкиот дух, создава етичка и мотивирана работна средина, обезбедува
подобар, соодветен и ефикасен однос кон човечките, материјалните и кон
финансиските потенцијали. Исто така, овозможува поголема веројатност за пристап
кон финансиски средства надвор од компанијата, зголемување на вредноста на
друштвото, зголемување на довербата на јавноста кон компаниите, пазарот на
капитал и националната економија.
Ефикасниот, фер и транспарентен пазар на капитал придонесува за поголем
раст и развој на целокупната економија, за создавање нови работни места преку
подобра алокација на капиталот и преку редуцирање на трошоците.
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Имајќи го во предвид значењето на транспарентноста како принцип на добро
корпоративно управување за пошироката јавност- инвеститорска и останата, како
и за пооделните корпоративни целни групи и други засегнати лица, и во Република
Македонија оваа област е соодветно правно третирана. Правната рамка според која
функционира транспарентноста на компаниите е претставена со Законот за хартии
од вредност (Службен весник на РМ бр.95/05, 25/07; 07/08) кој пак во голема мера е
усогласен со Директивата на Европската унија за транспарентност.

Марина Наќева-Кавракова
Претседател на
Комисијата за хартии од вредност
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ПРЕДГОВОР
Програмата за корпоративно управување во Јужна Европа е имплементирана
од страна на Меѓународната финансиска корпорација (ИФЦ) и финансирана од страна
на Државниот секретаријат за економски прашања на Швајцарија (SECO)
Програмата започна да се имплементира во пролетта 2006-та година и
планирано е да трае 3 години со цел да им помогне на компаниите и на банките
во Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија да ги подобрат
нивните стандарди на корпоративно управување.
Постоењето на квалитетна регулатива и практики за известување е
еден од меѓниците на доброто корпоративно управување. Подобрувањето на
транспарентноста и обелоденувањето на податоците се дел од трајните придобивки
кои нашата Програма би сакала да ги остави зад себе во овој регион. Ние добро
знаеме дека промената на културата на известување на компаниите е функција од три
варијабли: прво, усвојување на јасни и добро балансирани правни обврски; второ,
силен и способен регулатор кој има и волја и способност да го подобри разбирањето
на компаниите за нивните обврски за известување и да го спроведува законот кога
овие обврски не се исполнети; и трето, компании кои се предводени од менаџери кои
ги разбираат вкупните придобивки од чесното известување, и кои имаа вработени
кои се оспособени да доставуваат квалитетни извештаи.
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија е еден од
клучните ентитети кои се во можност позитивно да влијаат на правната рамка и на на
културата на копоративно управување во државата. Нашиот проект соработуваше на
повеќе наврати со овој регулатор, и подготвувањето на Прирачникот за компаниите
со посебни обврски за известување доаѓа како најсериозен проект што двете
институции заеднички го спроведуваат.
Ние гледаме суштинска додадена вредност од оваа активност, затоа што за
прв пат на еден сеопфатен, но во исто време и во прегледен формат се претставен
сите обврски за известување кои ги имаат компаниите со посебни обврски за
известување, како во публикација така и во електронски образци. Овој прирачник,
заедно со посетите на сите компании на кои истиот се однесува ќе обезбеди една од
основните обврски на регулаторот – обезбедување на фер и еднакви за сите услови
на теренот – да биде остварена во поглед на транспарентноста и обелоденувањето
на податоци.

Хуан Карлос Фернандез Зара
Регионален менаџер
ИФЦ Програма за корпоративно управување во Јужна Европа
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ПРЕДГОВОР
Доброто корпоративно упраување придонесува кон одржлив економски
развој преку засилување на перформансите на компаниите и подигнување на нивото
на нивен пристап до надворешни извори на капитал. Крајната цел е да се направат
компаниите попрофитабилни и да се поддржува нивниот раст и развој. Иако
базирано на правила, корпоративното управување е помалку засновано на детални
и комплексни регулативи, а многу повеќе на искрено-спроведувани практики. Само
како илустрација, прекршувањата на етичките правила од страна на менаџментот
или на вработените е причина за 37% од бизнис-неуспесите на компаниите со
високи перформанси во Европа, според извештајот на Еразмус универзитетот од
2005 година.
Етичкото и искрено однесување е клучна претпоставка за успешно финансиско
и не-финансиско известување на компаниите. Имајќи ги во предвид последните
состојби на глобалните финансиски пазари, поседувањето на точни бројки и нивно
презентирање во јасен и споредлив формат е од најголема важност за кредиторите
и инвеститорите да можат да носат одлуки базирани на информации.
Токму затоа Швајцарската влада го поздравува објавувањето на овој нов
Прирачник за компаниите со посебни обврски за известување, кој Проектот за
корпоративно управување во Македонија на Меѓународната финансиска корпорација
(ИФЦ) го има развиено и издадено заедно со Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија.
Ние сме сигурни дека овој прирачник ќе послужи како корисен водич
кој е лесен за употреба и од страна на компаниите и од страна на регулаторот,
обезбедувајќи насока за форматот и содржината на извештаите на компаниите, што
би водело кон поструктуриран пристап на нивно презентирање пред инвестициската
заедница. Исто така, електронските формати на извештајот ќе придонесат кон
вкупното поедноставување на важните процеси на обезбедување на транспарентност
и обелоденување на податоците на компаниите.
ИФЦ Програмата за корпоративно управување во Јужна Европа, поддржана
од Швајцарскиот секретаријат за економски прашања (SECO) е дел од долгорочната
швајцарска соработка со Македонија. Во моментов достигнувајќи околу 100 милиони
американски долари (1996 – 2008), швајцарско-македонската соработка за развој во
основа се фокусира на поддршка на демократското владеење, основната социјална
инфраструктура и економскиот развој на Македонија.

Никол Вирш
Амбасадор на Швајцарија во Македонија
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Вовед
Прирачникот за акционерските друштва со посебни обврски за известување
е изработен со цел компаниите во нашата земја полесно и поедноставно да ги
исполнуваат обврските за известување, кое пак ќе помогне да ја зголемат својата
транспарентност и да станат поатрактивни за инвеститорите, како за домашни, така
и за странски. Начинот на кој се презентирани работите во прирачникот овозможува
тој на компаниите да им користи како секојдневна алатка при изготвувањето на
финансиските извештаи и на тековните соопштенија и информации.
Овој прирачник во целост е усогласен со македонската законска регулатива и
практика. Објаснет е начинот на кој треба компаниите да ги составуваат годишните,
шестмесечните, тримесечните извештаи, како и тековните соопштенија и информации.
На лицата кои во друштвата се задолжени за изготвување на финансиските извештаи
и тековни соопштенија кои се должни да ги објават во Регистарот на Комисијата
за хартии од вредност, прирачникот треба да им овозможи релативно едноставна
изработка на извештаите, но истовремено и квалитетно и целосно, во согласност со
законската регулатива.
На тој начин, инвеститорите ќе можат врз база на точни и проверени
податоци да носат одлуки дали да инвестираат во некоја компанија, зашто практиката
покажува дека инвеститорите сакаат да бидат сигурни каде вложуваат и доколку
вложуваат дека тоа го вршат во услови на најмал ризик. Јасно е дека инвеститорите
бараат фер, транспарентни и ефикасни пазари на хартии од вредност, каде тие се
чувствуваат најсигурни.
Преку прирачникот, ќе се овозможи стандардизиран пристап кон изготвувањето
на финансиските извештаи и тековни соопштенија, што и за компаниите и за
инвеститорите претставува посебен бенифит.
Правната рамка за акционерските друштва со посебни обврски за известување
ја сочинуваат глава VI од Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ
бр.95/2005, 25/2007 и 07/2008 ) и подзаконските акти кои произлегуваат од законот
и тоа:
- Правилник 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 (Службен
весник на РМ бр.41/2008);
- Правилник за формата и содржината на првичниот извештај за сопственост
на акционер, извештајот за промена на сопственост на акционер и конечниот извештај
за промена на сопственост на акционер (Службен весник на РМ бр.6/2007);
- Правилник за начин и време 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
(Службен весник на РМ бр.6/2007);
-Правилник за формата и содржината на првичниот извештај за сопственост
и извештајот за промена на сопственост на член на надзорен, управен одбор или
14
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одбор на директори на акционерско друштво со посебни обврски за известување,
како и на лицата со посебни одговорности и овластувања(Службен весник на РМ
бр.6/2007);
-Правилник за известување од страна на депозитар на хартии од вредност за
стекнати повеќе од 5% на хартии од вредност издадени од акционерско друштво со
посебни обврски за известување (Службен весник на РМ бр.6/2007);
-Правилник за времето и начинот на обелоденување на ценовно чувствителни
информации на акционерските друштва со посебни обврски за известување (Службен
весник на РМ бр.110/2006);
-Правилник за известување од страна на акционерско друштво со посебни
обврски за известување за стекнати односно отуѓени хартии од вредност на правни
или физички лица (Службен весник на РМ бр.66/2008);
-Правилник за формата и содржината на годишните, полугодишните,
тромесечните и тековните извештаи и резимето од годишните извештаи на
акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во Регистар
на Комисијата за хартии од вредност (Службен весник 112 /2008);
-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за времето и
начинот на обелоденување на ценовно чувствителни информации на акционерско
друштво со посебни обврски за известување (Службен весник на РМ бр.66/2008);
-Правилник за постапката и условите за достапност на податоци од издавач
на хартии од вредност и од акционерските друштва со посебни обврски за известување
(Службен весник на РМ бр.110/2006);

15

ПРИРАЧНИК ЗА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
MANUAL FOR JOINT-STOCK COMPANIES WITH SPECIAL REPORTING OBLIGATIONS

Како според домашни услови би ги поделиле
компаниите во поглед на нивната отвореност кон
јавноста?
Одговорот на ова прашање ќе ни даде две групи на компании, и тоа: компании
кои се отвораат за јавноста според одредбите на Законот за хартии од вредност и
неговите подзаконски акти и се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од
вредност на акционерски друштва со посебни обврски за известување и компании
кои котираат на Македонската Берза АД Скопје. Уште веднаш ќе констатираме дека
компаниите кои котираат на Македонската Берза АД Скопје истовремено се водат
и во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност како акционерски друштва
со посебни обврски за известување. Постои и една битна разлика во поглед на
отворањето на компаниите кон јавноста.
Имено, котираните компании се должни да обелоденуваат информации
и податоци од своето работење според Правилата за котација на берзата, кои по
квантитет и по квалитет се построги во однос на обврските за обелоденување кои ги
имаат компаниите кои се водат во Регистарот на Комисијaта за хартии од вредност.
Но, не треба да се занемари и фактот што компаниите кои котираат на берзата,
кон обврските од котацијата имаат пристапено доброволно, додека пак компаниите
кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност пристапуваат кон
обврските за обелоденување по сила на закон.

Зошто е важно компаниите кои се водат во
Регистарот на Комисијата за хартии од вредност да
ги исполнуваат обврските за обелоденување?
Отвореноста на компаниите во голема мера го одразува нивото на
корпоративната свест во една економија. Домашните, а пред се странските
инвеститори многу тешко ќе се одлучат да вложуваат во земја каде што компаниите
се одликуваат со ниско и незадоволително ниво на отвореност. Колку повеќе ќе се
зголемува отвореноста на компаниите и нивната подготвеност за презентирање на
јавноста за најзначајните аспекти од нивното работење, толку повеќе ќе се зголемува
и инвеститорскиот интерес.
Од обелоденувањето на податоци за друштвата, корист имаат не само лицата
кои се сопственици или инвестираат во хартии од вредност, туку и самите издавачи.
Објавувањето на податоци и обезбедувањето транспарентност за инвеститорите,
друштвата не треба да го сфатат само како законска обврска, туку и како начин
на промоција пред потенцијалните инвеститори и натпревар за прибирање на свеж
капитал од широката јавност.
Токму ''Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за
известување'', на инвеститорите треба да им нуди точни, целосни, навремени
информации врз основа на кои можат да носат правилна, вистинска и профитабилна
деловна одлука за вложување на својот капитал и затоа компаниите треба да бидат
отворени преку редовен тек на разбирливи и споредливи податоци.
Финансиските извештаи што се доставуваат во Регистарот им овозможуваат
на инвеститорите да ги проценат економските перформанси на едно друштво во
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минатото и неговата финансиска состојба во сегашноста. На тој начин се дава
подобра проценка на ризиците и на бенефитите од вложувањата, како и заштита на
сопствените интереси.
Постои и друга последица од отвореноста, односно затвореноста на
компаниите. Имено, доколку компаниите се затворени за јавноста и не објавуваат
податоци кои се должни да ги обелоденуваат, може да се заклучи дека тие
овозможуваат или пак стимулираат поединци од компаниите кои наместо јавно
да се објават информациите и податоците, за сопствена материјална корист ги
злоупотребуваат на пазарот на хартии од вредност. За да има фер и транспарентен
пазар на хартии од вредност мора да има јавно објавени релевантни информации и
податоци за работењето на компаниите.
Секако, не треба да се занемари и фактот што за неисполнувањето
на законските обврски за известување следат некои од подолунаведените
администратитвни мерки кои сами по себе не отсликуваат добар имиџ на една
компанија, а постои и можност компаниите и одговорните лица во нив да се соочат
со плаќање глоби.

Мерки на контрола на акционерски друштва со
посебни обврски за известување
Доколку Комисијата за хартии од вредност открие дека акционерското друштво
со посебни обврски за известување ги прекршило одредбите за обелоденување, може
да ги преземе следните мерки:
• јавно да ги обелодени информациите за неправилностите и незаконитостите;
• да донесе решение со кое од акционерското друштво со посебни обврски за
известување и/или од неговите директори или вработени се бара да ги отстранат
неправилностите и незаконитостите и да биде известена за отстранување на
истите;
• да наложи времено прекинување на тргувањето со хартиите од вредност на
акционерското друштво со посебни обврски за известување во период од 30
работни дена;
• да наложи времена забрана на нетрговските преноси на хартиите од вредност
на акционерското друштво со посебни обврски за известување во период од 30
работни дена и
• парично да го казни акционерското друштво со посебни обврски за
известување.
•
Доколку пак, се открие дека директор, вработен, член на управниот и
надзорниот одбор и одборот на директори на акционерското друштво со посебни
обврски за известување ги прекршил одредбите за обелоденување и/или предизвикал
акционерското друштво со посебни обврски за известување да ги прекрши обврските
за обелоденување, Комисијата за хартии од вредност може да ги преземе следните
мерки:
парично да го казни директорот, вработениот, членот на управниот и
надзорниот одбор и одборот на директори на акционерското друштво со
посебни обврски за известување и
да донесе решение со кое трајно или времено му забранува на физичкото
лице да купува, продава или да биде вклучено во нетрговски преноси со
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хартии од вредност кои ги издава акционерското друштво со посебни обврски
за известување.

Акционерско друштво со посебни обврски за известување
Законот за хартии од вредност, акционерското друштво со посебни обврски
за известување го дефинира како друштво кое извршило јавна понуда на хартии од
вредност, или има главнина од 1.000.000 евра во денарска противвредност и повеќе
од 100 акционери, или е котирано на берза. Ова значи дека било кој поединечен
услов од споменатите да го исполнува едно акционерско друштво, тоа ќе се води во
Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

Регистар на акционерските друштва со посебни
обврски за известување
Комисијата за хартии од вредност кон крајот на 2003 година започна да води
Регистар на акционерските друштва со посебни обврски за известување. Акционерското
друштво се запишува во Регистарот доколку исполнува еден од погоренавдените
услови за да добие статус на друштво со посебни обврски за известување.
Формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на акционерските
друштва со посебни обврски за известување со Правилник го има пропишано
Комисијата за хартии од вредност.

Обврски за обелоденување
Годишни извештаи
Акционерското друштво е должно до Комисијата да достави годишен
извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето во рок од
четири месеца по завршувањето на секоја календарска година. Годишниот извештај
содржи:
а) финансиски извештаи подготвени во согласност со меѓународните
стандарди за финансиско известување, заедно со мислењето на овластен ревизор
подготвено во согласност со меѓународните ревизорски стандарди;
б) анализа и образложение на деловните резултати и програма за развој на
акционерското друштво;
в) податоци за членовите на управниот, надзорниот одбор, односно за
членовите на одборот на директори, како и податоци за нивно процентуално учество
во основната главнина на тоа акционерско друштво;
г) податоци за физички и/или правни лица кои поседуваат повеќе од 5% од
акциите со право на глас во акционерското друштво;
д) податоци за сите договори за наградување на членовите на управниот и
надзорниот одбор или одборот на директори, односно лицата со посебни одговорности
и овластувања;
ѓ) податоци за трансакциите меѓу акционерското друштво со поврзаните
лица;
е) политика на распределба на дивиденда на акционерското друштво;
18
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ж) податоци за стекнување на сопствени акции од страна на акционерското
друштво и
з) податоци за какви било значајни промени што биле содржани во проспектот,
доколку акционерското друштво издало проспект во текот на последните 12 месеца.
Комисијата за хартии од вредност е должна да ги чува сите годишни извештаи
на акционерските друштва најмалку три години од денот на доставување.

Објавување на резиме од годишниот извештај
Секое акционерско друштво е должно да објави резиме на ревидиран годишен
извештај, заедно со мислењето на овластениот ревизор во најмалку еден дневен
весник во Република Македонија, во рок од 15 календарски дена од доставувањето
на ревидираниот годишен извештај до Комисијата. Во резимето треба да се наведе
дека финансискиот извештај во целост е достапен во седиштето на акционерското
друштво и во просториите на Комисијата.
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Годишно известување за основни
податоци на акционерските друштва од
групата:
- Друштва за осигурување
- Финансиски институции
- Останати друштва
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Образец: Годишно известување за основни податоци на
акционерските друштва
1. Општи податоци
Назив на друштвото
Седиште и адреса
Телефон и факс
Адреса на електронската пошта
Адреса на интернет страницата

2. Правен статус
Матичен број
Шифра на дејност
Опис на дејностите (претежна
дејност)
Број на Решение од
Централниот Регистар
Датум на основање (ден, месец
и година)
Статусни промени на друштвото
(припојување, спојување,
преобразба, присоединување и
поделба)
Број на подружници, филијали
Број на вработени на крајот на
годината
Систем на управување
-едностепен
-двостепен
Име и презиме на прокуристот

3. Податоци за капиталот и промени во капиталот на друштвото
Вкупен износ на основната главнина
Број на издадени акции
-обични акции
-приоритетни акции
Номинална вредност на акциите
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Дали во периодот е извршена емисија на акции
на АД
-вид на емисија
-број на издадени акции
-вкупна вредност на издадените акции
Дали во перидот е извршена поделба на акциите
на АД и податоци во врска со тоа
Број на акционери на крајот на годината
Број и процент на сопствени обични и
приоритетни акции во основната главнина на
последниот ден од годината(процент заокружен
на две децимали)
Податоци за стекнување на сопствени акции од
страна на АД
-датум и начин на стекнување
-правниот основ за стекнување
-количина
-поединечна цена
Податоци за било какви значајни промени што
биле содржани во проспектот,(особено податоци
за:правното, финансиското и деловното работење
на издавачот, инвестициониот ризик и за правата
кои произлегуваат од понудените хартии од
вредност) доколку АД издало проспект во
последните 12 месеци
Меѓународен идентификациски број на акциите
издадени од АД-ИСИН број
Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив на
институцијата која ја води

4.Финансиски податоци и финансиска состојба на АД
Цена на обичните акции ако со нив се тргувало на
берзата или на друг организиран пазар
-највисока
-најниска
Цена на приоритетните акции ако со нив се
тргувало на берзата или на друг организиран
пазар
-највисока
-најниска
Пазарна капитализација, доколку со акциите се
тргува на берза или на организиран пазар (Види
подолу)
Промени на сметководствените политики
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Датумот на одржување на акционерското
собрание на кое е усвоен ревидираниот годишен
извештај
Податоци за членовите на управниот, надзорниот
одбор односно членовите на одборот на
директори и податоци за нивно процентуално
учество во основната главнина на АД
- име и презиме, датум и место на раѓање,
националност, државјанство
- опис на функцијата и датум на назначување
- број и вид на акции издадени од друштвото
што ги поседува изразен во апсолутен износ
и процентуален износ во однос на основната
главнина на друштвото и
- поконкретен опис на правниот основ (трговска
трансакција односно нетрговски пренос) за
стекнувањето на акциите.
Податоци за физичките и/или правните лица
кои поседуваат повеќе од 5% од акциите на
друштвото (име, презиме, број на пасош и земја
од која е издаден пасошот за странско лице; за
правни лица: назив, седиште, адреса, матичен
број), број и процент на обични и приоритетни
акции во сопственост(процент заокружен на две
децимали)
Податоци за сите договори за наградување на
членовите на управниот и надзорниот одбор или
одборот на директори, односно лицата со посебни
одговорности и овластувања
Податоци за трансакциите помеѓу АД со
поврзаните лица (датум на трансакцијата, број на
стекнати/оттуѓени акции, процент од вкупен број
на акции )
Дивиденда по обична акција (во апсолутен износ
и во процентуален износ во однос на номиналната
вредност, заокружен на две децимали)
-претходна година
-2 години претходно
-3 години претходно
Дивиденда по приоритетна акција (во апсолутен
износ и во процентуален износ во однос на
номиналната вредност, заокружен на две
децимали)
-претходна година
-2 години претходно
-3 години претходно
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5. Деловни активности кои имаат значително влијание на
пазарната цена на хартиите од вредност
Назив на берзата или друг организиран пазар
на кој се тргува со хартиите од вредност на
друштвото
Котација на хартиите од вредност на АД и берзата
на која котираат
Правни прашања (коментар на органите на
управување/ менаџментот за сите судски
постапки во кои е вклучено акционерското
друштво како тужител односно тужена страна,
чија вредност изнесува најмалку 5% од
вредноста на капитал на друштвото определена
врз основа на последните ревидирани годишни
финансиски извештаи)
Останати значајни прашања кои влијаат на
цената на хартиите од вредност (се наведуваат
значајни настани кои не се опфатени со
претходните алинеи, а би можеле да влијаат на
цената на хартиите од вредност како на примеризнаоѓање на стратешки партнер, позначајни
деловни потфати, ново откритие, промена на
доминантна/клучна позиција на пазарот и сл. ).

Пазарната капитализација, доколку со акциите се тргува на берза или на
организиран пазар, се утврдува со множење на последната поединечна цена на
акциите постигната на берза последниот ден за периодот за кој се известува со
бројот на вкупно издадените акции. Доколку друштвото котира односно со акциите
се тргува на повеќе берзи, пазарната капитализација се утврдува според последната
цена на акциите на берзата на која имало најголем вредносен обем на тргување.
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Полугодишно известување за основни
податоци на акционерските друштва од
групата:
- Друштва за осигурување
- Финансиски институции
- Останати друштва
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Образец: Полугодишно известување за основни податоци на
акционерските друштва
1. Општи податоци
Назив на друштвото
Седиште и адреса
Телефон и факс
Адреса на електронската пошта
Адреса на интернет страницата

2. Правен статус
Матичен број
Шифра на дејност
Опис на дејностите (претежна дејност)
Број на Решение од Централниот Регистар
Датум на основање (ден, месец и година)
Статусни промени на друштвото (припојување,
спојување, преобразба, присоединување и
поделба )
Број на подружници, филијали
Број на вработени на крајот на годината
Систем на управување
-едностепен
-двостепен
Име и презиме на прокуристот

3. Податоци за капиталот и промени во капиталот на друштвото
Вкупен износ на основната главнина
Број на издадени акции
-обични акции
-приоритетни акции
Номинална вредност на акциите
Дали во периодот е извршена емисија на акции
на АД
-вид на емисија
-број на издадени акции
-вкупна вредност на издадените акции
Податоци за стекнување на сопствени акции од
страна на АД
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-датум и начин на стекнување
-правниот основ за стекнување
-количина
-поединечна цена
-Дали во периодот е извршена поделба на
акциите на АД и податоци во врска со тоа
-Број на акционери на крајот на периодот за кој
се известува
-Број и процент на сопствени, обични и
приоритни акции во основната главнина на
последниот дел од периодот за кој се известува
(процент заокружен на две децимали)
Меѓународен идентификациски број на акциите
издадени од АД-ИСИН број
Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив на
институцијата која ја води

4.Финансиски податоци и финансиска состојба на АД
Цена на обичните акции ако со нив се тргувало на
берзата или на друг организиран пазар
-највисока
-најниска
Цена на приоритетните акции ако со нив се
тргувало на берзата или на друг организиран
пазар
-највисока
-најниска
Пазарна капитализација
Подетално образложение за работењето на АД
со кое се ажурираат податоците објавени во
претходниот годишен извештај
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Полугодишни извештаи
Акционерското друштво е должно до Комисијата да достави полугодишен
извештај за првите шест месеца од календарската година во рок од 45 календарски
дена по завршувањето на шестмесечјето. Полугодишниот извештај содржи:
• подетално образложение за работењето на акционерското друштво
со кое се ажурираат податоците објавени во претходниот годишен
извештај и
• неревидирани финансиски извештаи, подготвени во согласност со
меѓународните стандарди за финансиско известување.

Тримесечни финансиски извештаи
Акционерското друштво е должно до Комисијата да доставува тримесечни
финансиски извештаи за првото и третото тримесечје од календарската година,
во рок од 30 календарски дена по завршувањето на тримесечјето. Тримесечниот
извештај најмалку содржи:
• неревидиран консолидиран и неконсолидиран кумулативен Биланс
на успех за првото ( I до III месец) и третото (I до IX месец)
тримесечје од календарската година во согласност со мегународните
стандарди за финансиско известување;
• консолидирани нумерички податоци во табеларна форма за
вкупниот приход и остварената добивка или загуба пред и после
оданочувањето за соодветното тримесечје и
• подетално образложение за работењето на акционерското друштво
и добивката или загубата за соодветното тримесечје, проценка за
идното работење на акционерското друштво и неговите поврзани
лица до крајот на деловната година, вклучувајќи ги и евентуалните
непредвидливи околности и ризици кои можат да влијаат на
работењето на акционерското друштво.
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Годишни, шестмесечни, тримесечни и
деветмесечни кумулирани извештаи
(Биланс на состојба, Биланс на успех,
Извештај за паричниот тек и Извештај за
промени во капиталот) на акционерските
друштва од групата:
- Финансиски институции
- Друштва за осигурување
- Останати друштва
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Билансни шеми на
ДРУШТВАТА ОД ГРУПАТА НА ФИНАНСИСКИ
ИНСТИТУЦИИ

33

34

Позиција

Приходи од камата и останати слични приходи

Расходи за камата и останати слични расходи

Нето приход од камата

Приходи од провизии и надоместоци

Расходи од провизии и надоместоци

Нето приходи од провизии и надоместоци

Приходи од дивиденди

Приходи од курсни разлики, нето

Нето добивка/загуба од финансиски средства
и обврски проценети според објективната
вредност

Р.Б.

Конта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

680

650,655,
658

611,615,
617-619

670678

600,601,
605-608

660,661,
665-668,

0

0

кумулативно
од почетокот
на годината

0

0

тековно
тромесечие

Претходна година

Биланс на успех
Тековна година

0

0

кумулативно
од почетокот
на годината

0

0

тековно
троме-сечие

0

Период на
известување

Матичен број на друштвото

0

Друштво

0

0

0

0

0

0

0

0

0

во однос на
прет-ходна
година

0

0

0

0

0

0

0

0

0

во однос
на претходно
тромесечие

Индекси

Податоците се во 000 денари
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Загуби поради оштетување на средства кај
дадени кредити и вложувања

Административни расходи

Трошоци за вработените

Амортизација

Останати административни расходи

Останати оперативни расходи

Загуба од продажба на имот и опрема

Трошоци за софтвер

Оперативен лизинг

Останати

Оперативна добивка/загуба

Добивка/загуба на придружни друштва

Нето Добивка/загуба пред оданочување

Данок од добивка

Нето Добивка/загуба за финансиската
година

Распределена на:

Сопствениците на друштвото

12

13

13а

13б

13в

14

14а

14б

14в

14г

15

16

17

18

19

20

21

Малцински интерес

Останати приходи од работењето

11

22

Нето добивка/загуба од финансиски средства
и обврски (расположливи за продажба и
вложувања кои се чуваат до достасување)

10

691

609,630640

649

623-628

629

620,
621,622

641

659,681683,685689

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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36

084-087,
417,517,327,328,418,518,410,510,340,320,411,511,321,341,
416,516,326,346-348,520,481,485,486,586,448,548,487,587,
388,488,588,480,580,581,381

131-133,
135,138,302,303,307,430,431,435,436

Дадени кредити на коминтенти

Финансиски средства за тргување

0

0

0

0

0

350,351,330,331,334,354,357,337,530,531,535,536

‘036

Вложувања во инструменти

Расположливи за продажба

0

0

0

325,415,425,
345,515,445,
545,360,361,
363,365,368,
460-465,468,560,562,565,568,585

Пласмани и кредити на други банки

0

0

Финансиски инструменти проценети
според објективната вредност

134

Благајнички записи

Тековна година

0

141,142,070,040,130,300,301,310,311,315,319,332,335,352,
355,100-108,110,111

Парични средства и депозити кај
НБРМ

Претходна година

Податоците се во 000 денари

Матичен број

Деривативни финансиски
инструменти

Конто

Биланс на состојба

Позиција

Период на известување

Друштво
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0
0

000-004,010,018,020,021,024-026,028,029,072

006-009

050,080-083,030-035,038,073,074,150-158,160,161,170,171,190-194,198,120,121

Материјални вложувања дадени под
закуп

Недвижности и опрема

Нематеријални вложувања

АВР и останата актива

0
0

Финансиски обврски за тргување

Деривативни финансиски
инструменти

0

0

704,706,708,710,712,719,721,726,727,731,738,740,741,74
6-748,760,761,766,767,768,781,788,800,801,804,806-811,814,816,820,821,824,826-828,850,851,856,858,870,871,876
,877,878,880,881,886,887,888,920,921,926-928,930,931,936938,950,951,956,958,980,981,986-988

Депозити на комитенти

0

Останати депозити

700,701,745,765,805,815,825,855,860,862-865,868,875,885,
925,935,955,960,962,963,965,968,985

Депозити на банки

0

ПАСИВА

0

0

ПАСИВА И КАПИТАЛ
0

0

0

Вкупна актива

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА АКТИВА

0

0

Одложени средства за данок на
добивка
0

0

Вложувања во придружни
претпријатија

0

0

Средства дадени под залог

0

0

Инструменти кои се чуваат до
достасување
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38
0

0

0

0

0

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈАПАСИВА

0

0

905,907,909

Останати резерви

0

Вкупно пасива и капитал

904

Задолжителни резерви

0

0

219,906,091,092

Задржана добивка

0

Малцински удел

900,903

Акционерски капитал

0

0

ПВР и останата пасива

АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

0

Резервирања

290-294,298

201,202,207,253

Обврски по даноци

0

0

203-206,208,210,220-224,
230,231,238,240,242,250,251,254-258,260,261,270,
271,970-975,978

Останати обврски

0
0

750-759,770-774,
777,778,779,840,841,845,846,848,940,941,945,946,948

Обврски по кредити

0

Финансиски обврски проценети
според објективната вредност

830-838

Издадени хартии од вредност
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Матичен број на друштвото

0
0
0
0
0
0
0

– Зголемување на финансиски средства за тргување, нето

– Зголемување на Деривативни финансиски инструменти, нето

– Нето зголемување/намалување на пласмани и кредити во други банки

– Нето зголемување/намалување на пласмани и кредити дадени на
коминтенти

– Нето зголемување/намалување на останата актива

– Нето зголемување на депозити примени од други банки и финансиски
институции

– Нето зголемување на останати депозити

0

0

Платени даноци на добивка
0

0

Одливи за исплата на вработените и добавувачите

0

0

Приливи од претходно отпишани побарувања

0

0

Приходи од курсни разлики и останати приходи, нето

0

0

Приходи од провизии и надоместоци

0

0

Приливи од наплатени дивиденди

Зголемување (намалување) во деловната актива и пасива

0

Расходи за камата и останати слични расходи

Добивка од дејности пред промена на деловната актива

0

Индекси

Приходи од камата и останати слични приходи

Тековна година

Податоците се во 000 денари

0

0

Претходна година

Извештај за паричниот тек

0

0

Парични текови од оперативни активности

Позиција

Период на известување

Друштво
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40
0

0

Парични средства на почеток на годината

0

0

0

0

Исплатена дивиденда

0

0

Продажба на сопствени акции

0

0

Откуп на сопствени акции

0

0

Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции
или други сопственички хартии од вредност

Нето зголемување/намалување на паричните средства и парични
еквиваленти

0

Парични одливи за враќање на издадени должнички хартии од вредност и
останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми

Нето паричен тек од финансиски активности

0

Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати
земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми

Парични текови од финансиски активности

0

0

Парични приливи од продажба и откуп на хартии од вредност

0

0

Парични исплати за стекнување на хартии од вредност

0

0

Продажба на недвижности, опрема, нематеријални средства и сл.

0

0

Набавки на недвижности, опрема, нематеријални средства и сл.

0

0

Парични приливи од продажба на придружни правни лица

Нето паричен тек од инвестициони активности

0

Парични исплати за стекнување на придружни правни лица

Парични текови од инвестициони активности

0

0

– Нето зголемување/намалување на останата пасива
0

0

– Нето зголемување на средствата од клиенти, останати позајмени средства
и должнички хартии од вредност

Нето паричен тек од оперативни активности

0

– Нето зголемување на финансиски обврски за тргување
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Пари и парични еквиваленти на крајот на годината

Ефекти од промена на вредноста заради курсни разлики

Позиција

Претходна година

0

Тековна година

0

Индекси

0

0
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41

42
Матичен број

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Продадени сопствени акции

Конверзија на хартии од вредност

Добивка (загуба) за финансиската година

Распределба на добивката во корист на резервите

Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за
акционерите

Распределба на добивката за награди и користи за вработените

Останати резерви на банката

Процена на материјални средства

Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна
објективна вредност

Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност

Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по
методот на главнина

Вкупно
капитал

0

Малцински
интерес

Откупени сопствени акции

Акумулирана
добивка
(загуба)

0

Резерви

Уплата на акции

Премии на
издадени
акции

Податоците се во 000 денари

0

0

Акционерски
капитал

Капитал на акционерите

Извештај за промените во капиталот

0

0

Состојба на 1 Јануари претходната година

Промени

Друштво

Период на известување
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Откупени сопствени акции

Продадени сопствени акции

Конверзија на хартии од вредност

Добивка (загуба) за финансиската година

Распределба на добивката во корист на резервите

Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за
акционерите

Распределба на добивката за награди и користи за вработените

Останати резерви на банката

Процена на материјални средства

Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна
објективна вредност

Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност

Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по
методот на главнина

Малцински интерес

Одложени даноци

Признаени приходи и расходи, нето

0

0

Состојба на 31 Декември претходната година

0

0

Останато зголемување/намалување на средства, нето
0

0

Курсни разлики

0

0

Признаени приходи и расходи, нето

0

0

Одложени даноци

Уплата на акции

0

Малцински интерес
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44
0

0

0

0

Вкупно
капитал

0

0

Малцински
интерес

Состојба на 31 Декември во тековната година

Акумулирана
добивка
(загуба)

0

Резерви

Останато зголемување/намалување на средства, нето

Премии на
издадени
акции

0

Акционерски
капитал

Курсни разлики

Промени
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Билансни шеми на
ДРУШТВАТА ОД ГРУПАТА НА ДРУШТВА ЗА
ОСИГУРУВАЊЕ

45

46
0

760-764,767

710-717,719

Приходи од финансирањето

Расходи од финансирањето

0
0

Добивка пред оданочување

Данок од добивка

0

0

Добивка од оперативни
активности

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400,402-408,410,413, 416-418,
420-422,428,429, Класа 43,440-448,
Класа 45, 470,471, 702,703 минус к-то 458

0

0

743-745,748,749,754-759

458

Расходи по основа на резервирање

0

0

0

Останати расходи

747

Приходи по основа на резервирање

0

0

Останати приходи

411,412,
414,415,
700,701

Расходи од основна дејност

Индекси

во однос во однос на
кумулативно тековно
на прет- прет-ходно
од почетокот тромесечие
ходна
тромесечие
на годината
година

Тековна година

0

750-753,
740-742

Приходи од основна дејност

кумулативно тековно
од почетокот тромесечие
на годината

Претходна година

Биланс на успех

Матичен број на друштвото

Бруто Добивка

Kонта

Позиција

Период на известување

Друштво
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Класа 72, Класа 73

Вонредни расходи

Нето добивка во пресметковен
период

Класа 77, Класа 78

Kонта

Вонредни приходи

Нето добивка/ загуба од
редовно работење

Позиција

0

0

0

0

Тековна година
кумулативно тековно
од почетокот тромесечие
на годината

Претходна година
кумулативно тековно
од почетокот тромесечие
на годината

Индекси

0

0

0

0

0

0

0

0

во однос во однос на
на прет- прет-ходно
ходна
тромесечие
година
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48
‘000-009
‘010-029
‘040-046,048,049 без к-то 043
‘043
‘Класа 06,07,08

Нематеријални средства

Материјални средства

Вложувања во поврзани субјекти и учество во
вложувањата

Долгорочни побарувања по заеми и депозити

Други средства

‘120-123 минус к-то 129 дел
‘124 минус к-то 129 дел,13
14,15,16
К-то 181 и класа 3
‘047
Класа 19

Побарувања по основа на осигурување и реосигурување

Останати побарувања

Останати неспомнати средства

Отукупени сопствени акции

AВР

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

‘03

Конта

0

0

Претходна
година

Матичен број на друштвото

Побарувања на запишан а не уплатен капитал

А) Тековни средства

СРЕДСТВА

Позиција

Период на известување

Друштво

Биланс на состојба

Тековна
година

0

0

Индекси

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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923

Ревалоризациони резерви

0

0

0

0

‘210-217,230-232,Класа 24,Класа
25,Класа 26, Класа 27,281,940-948
‘294-297

Останати обврски

ПВР

ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

224,225,226

Обврска кон добавувачи

0

0

0

0

‘220-223

Обврски за основа на реосигурување

0

0

0

0

0

0

0

‘200-205,290,291

Г) Останати резервирања

0

Обврски за штети и договорни износи по основа на
осигурување

932,933,939

Останати технички резерви

0

0

950,951

Резерви за штета

0

Д) ОБВРСКИ

922
930,931

Математичка резерва за животно осигурување

292,293

Преносни Премии

0

‘924,925/05

Акумулирана добивка (загуба)

0

В) Техничка резерва

920,921

Резерви

0

0

0

0

912,913

Премии на емитирани акции

0

0

0

Б) малцински интереси

‘90,910,911,
914-918,Класа 96,Класа 97,Класа 98

0

А) КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

Запишан капитал

0

‘10,11

ВКУПНО СРЕДСТВА

Парични средства и еквивалент на парични средства
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50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Зголемување/намалување на АВР

Зголемување/намалување обврски за штети

Зголемување/намалување обврски за реосигурување

Зголемување/намалување на обврски спрема добавувачите

Зголемување/намалување на останати обврски

Зголемување/намалување на ПВР

Зголемување/намалување на преносни премии

Зголемување/намалување на математичка резерва

Зголемување/намалување на резерви на штета

Зголемување/намалување на останати технички резерви

Зголемување/намалување на останати резервирања

Б) Парични текови од инвестициони активности

0

0

Зголемување/намалување на останати неспомнати средства

0

0

Зголемување/намалување на останати побарувања

0

0

Зголемување/намалување на побарувањата по основа на осигурување и реосигурување

Зголемување/намалување на вложувања во поврзани субјекти и учество во резултатот

0

0

0

Амортизација

0

0

Индекси

0

0

Нето добивка/загуба после оданочување

Тековна
година

Податоците се во 000 денари

Прилагодување за:

0

Претходна
година

А) Парични текови од деловни активности

Позиција

Извештај за паричниот тек
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Зголемување/намалување на долгорочни побарувања

Зголемување/намалување на други средства

В) Парични текови од финансиски активности

Зголемување на капиталот со нова емисија

Зголемување/намалување на обврските по кредити

Исплатени дивиденди

Откупени сопствени акции

Прилив од продадени сопствени акции

Малцински интерес

Зголемување/намалување на парични средства и паричен еквивалент

Парични средства и паричен еквивалент на почеток на годината

Парични средства и паричен еквивалент на крајот на годината

Индекси

Продажба на материјални и нематеријални средства

Тековна
година
0

Претходна
година

Директни набавки на не материјални средства и материјални средства

Позиција
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Продадени сопствени акции

Конверзија на хартии од вредност

Добивка (загуба) за финансиската година

Распределба на добивката во корист на резервите

Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за
акционерите

Распределба на добивката за награди и користи за вработените

Останати резерви на друштвото

Процена на материјални средства

Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна
објективна вредност

Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност

Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по
методот на главнина

Малцински интерес

Одложени даноци

Вкупно
капитал

Откупени сопствени акции

Исплатена
Дивиденда

0

Акумулирана
добивка
(загуба)

Уплата на акции

Резерви

Податоците се во 000 денари

0

0

Акционерски Премии на
издадени
капитал
акции

Капитал на акционерите

Извештај за промените во капиталот

0 Матичен број

Состојба на 1 Јануари претходната година

Промени

Друштво
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Распределба на добивката во корист на резервите

Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за
акционерите

Распределба на добивката за награди и користи за вработените

Останати резерви на друштвото

Процена на материјални средства

Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна
објективна вредност

Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност

Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по
методот на главнина

Малцински интерес

Одложени даноци

Признаени приходи и расходи, нето

Курсни разлики

Останато зголемување/намалување на средства, нето

Состојба на 31 Декември во тековната година

0

0

Добивка (загуба) за финансиската година

0

0

Конверзија на хартии од вредност

0

0

Продадени сопствени акции

0

0

Откупени сопствени акции

0

0

Уплата на акции

0

0

0

Состојба на 31 Декември претходната година

0

0

Останато зголемување/намалување на средства, нето
0

0

Курсни разлики

0

0

Признаени приходи и расходи, нето
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Билансни шеми на ДРУШТВАТА
ГРУПАТА ОСТАНАТИ ДРУШТВА

ОД

при изготвувањето на податоците,
акционерските друштва изготвуваат и
доставуваат еден биланс на успех (А или
Б) по сопствен избор во зависност од
дејноста со која го обавуваат)

55

56

Позиција

Приходи од продажба

Приходи од продажба на домашен пазар

Приходи од продажба на странски пазар

Трошоци на продадени производи и услуги

БРУТО ДОБИВКА

Останати оперативни приходи

Останати оперативни расходи

ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА

Р.Б.

1

1а

1б

2

3

4

5

6

400,401,404,
405,410,411,
412,413,414,
419,група 42, група 43,
440,441,
442,443,444,
447,449,
група 45,група 47, 481,485

755,дел 764,
дел 765, група 77

701,702,703

752

750,751,753,
756, 759

Конто

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

кумула- тековтивно но
троод
почето- месекот на чие
годината

кумулативно
од
почетокот на
годината
тековно
тромесечие

Тековна
година

Претходна
година

Биланс на успех (A) (по функција на трошоци)
Индекси

0

0

0

во однос
на
претходна
година

0

0

0

0

0

0

0

0

во однос на
претходно
тромесечие

0

Матичен број на друштвото

Период на известување

0

0

Друштво
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Финансиски приходи

Финансиски расходи

Добивка/ загуба од редовно работење пред
оданочување

Данок од добивка

Нето добивка/загуба по оданочување

Малцински интерес

Нето добивка/загуба за финансиската година

7

8

9

10

11

12

13

480,482,483,
484,489

764 (само камати), 765 (само камати),
763,762,761,
760,група 78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Позиција

Приходи од продажба

Останати оперативни приходи

Набавна вредност на продадените стоки и услуги стоки

Промени на залихите на готови производи и
производството во тек

Потрошени суровини, материјали и ситен инвентар

Р.Б.

1

2

3

4

5
‘400,404,
405

60,63 на почет.минус 60,63 на
крајот на год.без 607 и 637 и без
кусоци и вишоци

701,702,
703

755,дел
764, дел
765, група 77

750,751,
752,753,
756,759

Конто
Претходна
година

Тековна
година

Анализа на оперативната добивка/загуба по
природата на трошоците

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Индекси
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Исправка на вредноста

Трошоци за вработените

Трошоци за продажба

Трошоци за услуги од други

Останати оперативни расходи

ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА

6

7

8

9

10

11

444, класа 45,
481,
485

410,411,
412,413,
414,419,
442,449

401,
група
42,430,
431,433,
443,447

класа 47, 441,440

432,434,
435,436,
437,438,
439

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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60
0 Матичен број на друштвото

Позиција

ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Приходи од продажба

Приходи од продажба на домашен пазар

Приходи од продажба на странски пазар

Промени на залихите на готови производи и производството во
тек

Останати оперативни приходи

ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Набавна вредност на трговски стоки

Потрошени материјали, ситен инвентар и услуги

Потрошени материјали и ситен инвентар

Услуги

1

2

2а

2б

3

4

5

6

7

7а

7б

401,410,411,412,
413,414,419,442,
443,447,449

400,404,
405

701,702,
703

755,дел 764, дел
765,

60,63на
почет.минус
60,63 на крјот на
год.без 607 и 637
и без кусоци и
вишоци

752

750,751,
753,756,
759

Конто

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Претходна година Тековна година

Биланс на успех (B) (по природа на трошоци)

Р.Б.

Период на известување

Друштво

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Индекси

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Останати приходи од финансирање

Финансиски расходи

Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи

Останати расходи од финансирање

Добивка/ загуба од редовно работење пред
оданочување

Данок од добивка

Нето добивка/загуба по оданочување

Малцински интерес

15

16

17

18

19

20

21

22

Останати оперативни расходи

11

Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики

Резервирања за трошоци и ризици

10в

14

Нето загуби поради оштетување на средства

10б

ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА

Амортизација

10а

Финансиски приходи

Амортизација, оштетување на средства и резервирања

10

13

Трошоци за вработените

9

12

Промени на залихите на готови производи и производството во
тек

8

810,811,
840,841

група 72

480,483,
484

482,489

Група 77,
Група 78,

764 дел,
765 дел,

763,762,
761,760

444, класа 45
(без к-то 459),
481,485

Класа 42

459

430,431

класа 47,
441,440

60,63на почет.
минус 60,63 на
крајот на год.без
607 и 637 и без
кусоци и вишоци

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0
0
0
0
0

Позиција

Нето добивка/загуба за финансиската година

Р.Б.

23

Конто

Претходна година Тековна година

Индекси

0
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Група 31,
32,35,60, 63,66
(120,121,140,142,
143,144) - (129,149)

Побарувања од купувачите

0

0

0

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Залихи

0

0

Останати долгорочни побарувања

Одложено даночно средство

0

Останати материјални средства
(041,042,043,045,
046,048) - дел 049

К-то 044 - 049 дел

Вложувања во хартии од вредност

0

0

0

0

0

К-то 040 - 049 дел

0

0

Индекси

Вложувања во придружени претпријатија

0

0

Тековна
година

0

(020,021,022, 023,
024,025,026) -029

Недвижности, постројки и опрема

Претходна
година

Податоците се во 000 денари

Матичен број

Вложувања во подружници

(010,011,012, 013,
,014,015,016,017)
-019

Конто

Биланс на состојба

Нематеријални средства

ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА

СРЕДСТВА

Позиција

Период на известување

Друштво
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64
Група 15 - к-то 159, к-то 147
Група 10, Група 11

Краткорочни вложувања

Пари и парични еквиваленти

0

0

0

к-то 287,к-то 288,
к-то 289

Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски

0

0

К-то
280,281,282,
283,284,285,286

0

обврски

Обврски за долгорочни кредити

ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

0

Група 26

Обврски кон државата

0
0

Група 25

Обврски за краткорочни кредити

0

Краткорочни резервирања

Група 21,Група 22, Група 24,Група
27,Група 29

Обврски спрема добавувачи и останати обврски

0

0

ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ОБВРСКИ

Група 95, Група 96

Акумулирана добивка (загуба)

0

0

0

Група 93, Група 94,к- то 919

Резерви

0

0

0

0

0

Група 95, Група 96

Група 90,Група 91- к-то 919

Акционерски капитал

КАПИТАЛ

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА

ВКУПНО СРЕДСТВА

(Група 16, Група 17,Група 19,к-то
370,к-то 670,к-то 671,к-то 672)-(кто 377,к-то 679)

Останати побарувања
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0

0

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА

ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

Позиција

Конто

Претходна
година

0

Тековна
година

0

Индекси
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0

0

0
0
0

Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите

Зголемување/намалување обврски за примени аванси

Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски

Расходи/приходи од камати

0

0

Зголемување/намалување на АВР

Расходи за платен данок

0

Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања

0

0

Зголемување/намалување на побарувања за аванси

Исплатени/наплатени дивиденди

0

Зголемување/намалување на купувачите

0
Податоците се во 000 денари
0

0

Зголемување/намалување на залихи

Зголемување/намалување на ПВР

0

Оштетување на средства и резервирања

0

0

0

Индекси

Амортизација

0

Тековна
година

0

0

Претходна година

Извештај за паричниот тек

0 Матичен број на друштвото

0

Прилагодување за:

Нето добивка/загуба после оданочување

А) Парични текови од оперативни активности

Позиција

Период на известување

Друштво
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0
0
0
0

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

Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен
оние од финансиски институции)

Приливи/ одливи од камати

Приливи/ одливи од дивиденди

0
0
0
0
0
0

Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или
други сопственички хартии од вредност

Парични исплати за враќање на заеми

Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати
земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми

Стекнување на малцински интереси

Исплатена дивиденда

Откуп / продажба на сопствени акции

В) Парични текови од финансиски активности

0

0

Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од
вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања

0

0

Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од
вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања

0

0

Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.

Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности

0

0

Б) Парични текови од инвестициони активности

0

0

Останати парични приливи и одливи од оперативни активности
0

0

Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања

Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.

0

Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства
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68
0

Г) Парични средства на крајот на годината

Парични средства на почеток на годината
0

0

0

0

0

Индекси

Зголемување/намалување на паричните средства

Тековна
година
0

Претходна година

Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг

Позиција
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Продадени сопствени акции

Конверзија на хартии од вредност

Добивка (загуба) за финансиската година

Распределба на добивката во корист на резервите

Распределба на добивката за награди и користи за вработените

Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за
акционерите

Останати резерви на банката

Процена на материјални средства

Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна
објективна вредност

Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност

Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по
методот на главнина

Вкупно
капитал

0

Малцински
интерес

Откупени сопствени акции

Акумулирана
добивка
(загуба)

0

Резерви

Уплата на акции

Премии на
издадени
акции

Податоците се во 000 денари

0

0

Акционерски
капитал

Капитал на акционерите

Извештај за промените во капиталот

0 Матичен број

Состојба на 1 Јануари претходната година

Промени

Друштво
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Распределба на добивката во корист на резервите

Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за
акционерите

Распределба на добивката за награди и користи за вработените

Процена на материјални средства

Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна
објективна вредност

Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност

Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по
методот на главнина

Малцински интерес

Одложени даноци

Признаени приходи и расходи, нето

Курсни разлики

Останато зголемување/намалување на средства, нето

Состојба на 31 Декември во тековната година

0

0

Добивка (загуба) за финансиската година

0

0

Конверзија на хартии од вредност

0

0

Продадени сопствени акции

0

0

Откупени сопствени акции

0

0

Уплата на акции

0

Состојба на 31 Декември претходната година

0

0

Останато зголемување/намалување на средства, нето
0

0

Курсни разлики

0

0

Признаени приходи и расходи, нето

0

0

Одложени даноци

0

0

Малцински интерес
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Тековни соопштенија
Акционерското друштво е должно до Комисијата да ги достави извештаите
подготвени од страна на извршните членови на одборот на директори или
управниот одбор доколку:
- акционерското друштво има загуба поголема од 30% од активата
на друштвото;
- основната главнина се намалила под големината утврдена во
статутот на друштвото;
- постојат големи зделки и зделки со заинтересирани страни и
- постојат други посебни извештаи за работењето на друштвото или
посебни аспекти на неговото работење.

Известување за голема зделка/и
Реден број и година на известување
Назив и седиште на АД со посебни
обврски за известување
Назив на органот кој ја донел одлуката
за склучување на голема зделка/и
Предмет на зделката
Вредност на зделката или меѓусебно
поврзани зделки кои се однесуваат
на заем, кредит, залог и гаранција,
односно зделки кои се однесуваат
на стекнување или оттуѓување
(вклучително и можно отуѓување)
директно или индиректно на имот
на друштвото чија што вредност
изнесува најмалку 20% и повеќе
од сметководствената вредност на
имотот на друштвото определена врз
основа на последните финансиски
извештаи на друштвото со исклучок
на зделките поврзани со стекнување
преку запишување обични акции
на друштвото и зделки поврзани со
стекнување конвертибилни обврзници.

1)апсолутен износ _____________

2) релативен износ ____________

Деловоден број и датум на изготвување на известувањето
Одговорно лице на друштвото (име, презиме и функција на лицето)
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Известување за зделка/и со заинтересирана
страна/и
Реден број и година на известување
Назив и седиште на АД со посебни
обврски за известување
Назив на органот кој ја донел одлуката
за одобрување на зделката со
заинтересирана страна (Види подолу)
Предмет на зделката
Вредност на зделката или меѓусебни
зделки со заинтересираната страна
(заем, кредит, залог, гаранција,
стекнување или оттуѓување
(вклучително и можно оттуѓување)
директно или индиректно на имот на
друштвото )

1)апсолутен износ _____________
2) релативен износ ____________

Заинтересирана страна (име, презиме,
функција во друштвото односно
својство, и интерес во зделката/
конфликт на интерес
Број на акции и процентуално учество
на заинтересираната страна во
основната главнина на друштвото

Деловоден број и датум на изготвување на известувањето
Одговорно лице на друштвото (име, презиме и функција на лицето)
1. Собранието на акционери ја одобрува секоја зделка со заинтересирана
страна со мнозинство гласови на сите акционери кои немаат интерес ако и
поседуваат акции со право на глас, ако:
- Вредноста на имотот на кој се однесува ваквата зделка изнесува најмалку
2% од книговодствената вредност на имотот на вредност според
последните ревидирани извештаи на друштвото кое известува или во
однос на понудената цена кога треба да се купи имот;
- Зделката односно зделките се однесуваат на издавање преку запишување
или продажба на акции што изнесуваат најмалку 2% од обичните акции на
друштвото, преостанати во наведенио период и хартиите од вредност кои
можат да се конвертираат во акции со право на глас и
- Зделката однос зделките се однесуваат на издавње преку запишување
ковертибилни обврзници што може да се конврертираат во обични акции и
изнесуваат најмалку 2% од издадените обични акции на друштвото, и ако
во исто време, претходно издадените обични акции во серии се
конвертибилни во акции.
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Ценовно чувствителни информации
Доколку акционерското друштво располага со ценовно чувствителни
информации кои не се објавени во јавноста, истото има обврска веднаш да ја
извести Комисијата и во најкраток можен рок да објави јавно соопштение (тековен
извештај) најмалку во еден дневен весник во Република Македонија, но не подоцна
од десет календарски дена од денот на стекнувањето на ценовно чувствителната
информација. Исто така постои обврска за акционерското друштво веднаш да го
објавува настанувањето на следниве околности:
- стекнување или отуѓување на значаен дел од средствата на
акционерското друштво;
- промена на овластен ревизор на акционерското друштво;
- оставки, разрешување односно промена на членовите од органите
на управување во акционерското друштво;
- склучување или раскинување на договори или други правни работи
кои влијаат врз работата и исполнување на основната дејност
на акционерското друштво;
- секој настан кој може да предизвика ненавремено или предвремено
плаќање на финансиските обврски на акционерското друштво;
- отворање на постапка за стечај или ликвидација на акционерското
друштво;
- неисполнување на обврски врз основа на издадени обврзници
од страна на акционерското друштво;
- сите промени на правата што ги носат акциите од ист род издадени
од акционерското друштво и
- известување за сите судски постапки во кои е вклучено
акционерското друштво како тужител односно тужена страна,
чија вредност изнесува најмалку 5% од вредноста на капитал
на друштвото определена врз основа на последните ревидирани
годишни финансиски извештаи.
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ДО
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
ИЗВЕСТУВАЊЕ
за сите судски постапки
Број и датум на известување_______________
Врз основа на Законот за хартии од вредност акционерското друштво
_______________________ известува дека на ден ____________ година, ја
има отпочнато/завршено судската постапка бр. _______ од ___________
година.
1. Вредност на судската постапка (спор) _________ денари, што
претставува ________% од вредноста на капиталот на друштвото.
2. Акционеркото друштво во судската постапка се јавува на страната
на тужител односно на тужена страна. _________________________ (да се
наведе на празната линија).
3.Назив на спротивната
__________________________.

странка

Назив на друштвото _____________
За друштвото _________ (име и презиме)
Потпис _____________
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Материјали за акционерски собранија
Акционерското друштво со посебни обврски за известување, во најкус можен
рок доставува копии од сите материјали што им се доставени на акционерите при
свикување на седниците на собранијата на акционери на друштвото. Во случаите
на консолидирани финансиски извештаи: се доставуваат и податоци за називот,
седиштето и адресата на сите субјекти од консолидацијата.

Забрана за нецелосно обелоденување на податоци
Доколку акционерското друштво или лице кое го претставува истото достави
податоци во врска со друштвото или податоци за неговите хартии од вредност на
брокерска куќа или вработен во брокерска куќа,инвестициски фонд или вработен во
инвестиционен фонд, пензиски фонд или вработен во пензиски фонд или друштво
за управување со фондови или вработен во друштво за управување со фондови,
акционерското друштво мора да направи истовремено обелоденување и во јавноста
во случај кога податоците се доставени со намера и да ги обелодени во јавноста во
најкраток можен рок во случај кога податоците се доставени ненамерно.

Дистрибуција на извештаите
Акционерското друштво е должно да достави примерок од својот годишен,
полугодишен, тримесечен и тековен извештај до Комисијата. Акционерското
друштво обезбедува примерок од своите годишни, полугодишни, тримесечни и
тековни извештаии на секој акционер на негово барање, при што не може да
наплатува надомест за печатење или копирање на извештаите. Акционерското
друштво обезбедува примерок од своите годишни, полугодишни, тримесечни и
тековни извештаи на секое заинтересирано лице на негово барање, при што може да
наплатува надомест најмногу во висина на трошоците за печатење или копирање на
извештаите. Покрај тоа, акционерското друштво обезбедува електронски примерок
од своите годишни, полугодишни, тримесечни и тековни извештаи на овластената
берза на која котираат неговите хартии од вредност.

Необјавување на ценовно чувствителни информации
Во исклучителни ситуации, акционерското друштво може да побара од
Комисијата да биде ослободено од обврската за обелоденување на одредени
информации во годишниот, полугодишниот и тековниот извештај доколку јавното
објавување би предизвикало сериозно загрозување на значајни деловни интереси на
акционерското друштво или би било спротивно на јавниот интерес и акционерското
друштво е во можност да ја гарантира доверливоста на таквите информации.
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Непримена на обврските за известување во случај на
стечај или ликвидација
Сосема разбирливо, за акционерско друштво за кое е отворен стечај или
ликвидација не се применуваат одредбите за обелоденување, односно доколку
настапи ваква околност веднаш следи бршење на тоа друштво од Регистарот на
акционерски друштва со посебни обврски за известување.

Посебни случаи на обелоденување на сопственост
Обврски за известување на членовите на органите на управување
и директорите
Во рок од 15 работни дена од денот на назначувањето за член на надзорен,
управен одбор или одбор на директори на акционерско друштво лицето, кое е
назначено за член, е должно да ја извести Комисијата и акционерското друштво за
количината на хартиите од вредност издадени од акционерското друштво кои се во
негова сопственост ( првичен извештај за сопственост). Член на надзорен, управен
одбор или одбор на директори на акционерско друштво е должен да ја извести
Комисијата во рок од пет работни дена од денот на порамнувањето на трговската
трансакција и извршувањето на нетрговскиот пренос со хартии од вредност издадени
од акционерското друштво во чии органи на управување тој е член ( извештај за
промена на сопственост). Овие обврски се однесуваат и на директор и на лица со
посебни одговорности и овластувања во акционерското друштво.

Првичен извештај за сопственост на член на надзорен одбор,
управен одбор и одбор на директори како и лица со посебни
одговорности и овластувања
1. Општи податоци за друштвото
Назив
Седиште и адреса
Телефон и факс
Адреса на електронската пошта
Адреса на интернет страницата

2. Општи податоци за член на надзорен одбор, управен одбор и одбор на
директори како и лица со посебни овластувања и одговорности
Име и презиме
Датум и место на раѓање
Националност
Државјанство
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Опис на функцијата
Датум на назначување
Број и вид на акции издадени од друштвото
што ги поседува изразен во апсолутен износ
и процентуален износ во однос на основната
главнина на друштвото

Извештај за промена на сопственост на член на надзорен одбор,
управен одбор и одбор на директори како и лица со посебни
одговорности и овластувања
1. Општи податоци за друштвото
Назив
Седиште и адреса
Телефон и факс
Адреса на електронската пошта
Адреса на интернет страницата

2. Општи податоци за член на надзорен одбор, управен одбор и одбор на
директори и лица со посебни овластувања и одговорности

Име и презиме
Датум и место на раѓање
Националност
Државјанство
Опис на функцијата
Датум на назначување
Број и вид на акции издадени од друштвото
што ги поседува изразен во апсолутен износ
и процентуален износ во однос на основната
главнина пред промената во сопственоста
Број на ново стекнати/оттуѓени хартии од
вредност
Број и вид на акции издадени од друштвото по
промената во сопственоста и процентуален износ
во однос на основната главнина по промената во
сопственоста
Опис на правниот основ за промената во
сопственоста (трговска трансакција или
нетрговски пренос)
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Обврски за известување на одредени акционери
Правно или физичко лице кое, заедно со неговите поврзани лица, ќе купи
или на друг начин ќе стекне хартии од вредност издадени од акционерското друштво,
во количина со која тоа лице, заедно со неговите поврзани лица, директно или
индиректно поседува повеќе од 5% од кој било род на хартии од вредност издадени
од акционерското друштво, е должно да доставува извештај до Комисијата и до
акционерското друштво со кој ја обелоденува сопственоста на хартиите од вредност
(првичен извештај за сопственост на акционер) во рок од пет работни дена од денот
на порамнувањето на трговската трансакција или извршувањето на нетрговскиот
пренос на хартиите од вредност.
Правно или физичко лице кое, заедно со неговите поврзани лица, директно
или индиректно поседува повеќе од 5% од кој било род на хартии од вредност
издадени од акционерското друштво е должно да доставува извештај до Комисијата
и до акционерското друштво за секоја наредна порамнета трговска трансакција или
извршен нетрговски пренос со хартии од вредност издадени од тоа акционерско
друштво во рок од пет работни дена од денот на запишувањето на трговската
трансакција и нетрговскиот пренос на хартиите од вредност (извештај за промена
на сопственост на акционер).
Доколку акционер во акционерското друштво ги продаде или на друг начин
ги отуѓи хартиите од вредност по што, заедно со неговите поврзани лица, повеќе
не поседува повеќе од 5% од кој било род на хартии од вредност издадени од
акционерското друштво, акционерот доставува извештај за промена на сопственоста
(конечен извештај за промена на сопственоста на акционерот), по што за него
престануваат да важат обврските за обелоденување.
Физичко или правно лице се смета за акционер во акционерско друштво,
доколку хартиите од вредност се: во сопственост на физичкото или правното лице;
во сопственост на поврзано лице со физичкото или правното лице и расположливи за
купување од страна на напренаведените лица утврдени во преку договор за опција.
Правното или физичкото лице кое не ги почитува обврските, за известување
го губи правото на глас од хартиите од вредност се додека официјално не ги достави
потребните извештаи до Комисијата за хартии од вредност.
Првичен извештај за сопственост на акционер
Име и презиме, односно назив на правното лице
ЕМБГ или ЕМБС
Адреса на правното или физичкото лице кое
стекнало хартии од вредност
Правната основа за стекнувањето на хартиите од
вредност
Количината на стекнати хартии од вредност
Датумот на кој стекнувањето е извршено
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Извештај за промена на сопственост на акционер
Име и презиме, односно назив на правното лице
ЕМБГ или ЕМБС
Адреса на правното или физичкото лице кое
стекнало или отуѓило хартии од вредност
Правната основа за стекнувањето или
отуѓувањето на хартиите од вредност
Количината на стекнати односно отуѓени хартии
од вредност
Датумот на кој стекнувањето односно
отуѓувањето е извршено
Процентуална вредност на стекнатите односно
оттуѓените хартии од вредност

Конечен извештај за промена на сопственоста на
акционерот
Име и презиме, односно назив на правното лице
ЕМБГ или ЕМБС
Адреса на правното или физичкото лице кое
оттуѓило хартии од вредност
Правната основа за оттуѓување на хартиите од
вредност
Количината на оттуѓени хартии од вредност
Датумот на кој оттуѓувањето е извршено

Обврски за известување на акционерското друштво
Акционерското друштво во рок од десет работни дена од денот на порамнувањето
на трговската трансакција или извршувањето на нетрговскиот пренос на хартиите
од вредност со која правно или физичко лице заедно со неговите поврзани лица
директно или индиректно стекне повеќе од 5% од кој било род на хартии од вредност
издадени од акционерското друштво или ги продаде, или на друг начин ги отуѓи
хартиите од вредност така што заедно со неговите поврзани лица повеќе не поседува
повеќе од 5% од хартиите од вредност е должно за настанатата промена да ја извести
Комисијата.
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ДО
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
ИЗВЕСТУВАЊЕ
од акционерско друштво со посебни обврски за известување
за стекнати односно отуѓени хартии од вредност на правни или
физички лица
Број и датум на известувањето_________________________
Врз основа на Законот за хартии од вредност акционерското друштво ____
________________________________________, со матичен број ___________,
ул''___________________'' број ______ град,село_______________, со седиште
на ул''___________________'' број ______ град,село_______________,
известува дека:
1. На ден ____________ година, извршен е трговски/ нетрговски пренос на
акции со следниот правен основ: _____________________________________
___;
2. Извршен е пренос на _______ акции со ______% учество во основната
главнина на друштвото
3. Со акциите се стекнало/отуѓило правното лице_______________________,
со матичен број_______________
4. Со акциите се стекнало/отуѓило физичкото лице ___________________,
адреса_______________.
5. Со акциите се стекнало/отуѓило странското физичкото лице
___________________, со државјанство_______________ и број на патна
исправа (пасош)__________________.
6. Пред настанување на промената за која се поднесува извештај физичкото/
правното лице во друштвото имало _________акции со __________% учество
во основната главнина;
Назив на друштвото _____________
За друштвото ___________________,__________
(име и презиме и функција)

Потпис и печат _____________
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Изземање од обврската за доставување на годишен,
полугодишен, тримесечен и тековен извештај на
акционер или друго заинтересирано лице
Акционерско друштво со посебни обврски за известување може со писмено
барање да побара од Комисијата за хартии од вредност да биде изземено од
обврската за доставување на: годишен, полугодишен, тримесечен и тековен
извештај на акционер и друго заинтересирано лице, доколку овие извештаи се
претходно навремено објавени од страна на овластена берза или од страна на
Комисијата за хартии од вредност.
Барањето содржи: податоци за акционерот и друго заинтересирано лице
кое бара примерок од извештаи на акциoнерското друштво со посебни обвски
за известување; информација за видот на извештајот кој се бара и доказ дека
извештаите се објавени од страна на овластена берза или од страна на Комисијата
за хартии од вредност.
Барањето го потпишува одговорното лице на друштвото. Барањето се
поднесува најдоцна 24 часа по приемот на барањето од акционер и од друго
заинтересирано лице за доставување на годишен, полугодишен, тримесечен и
тековен извештај од акционерско друштво со посебни обврски за известување.
Комисијата пристапува кон одлучување по Барањето, не подолго од 15 дена
од денот на приемот. Барањето се поднесува до Комисијата за хартии од вредност
во следнава форма и содржина:
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ДО
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
БАРАЊЕ
за изземање од обврската за доставување на годишен, полугодишен,
тримесечен и тековен извештај на акционер или друго заинтересирано
лице
Врз основа на член 2 од 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, акционерското друштво со посебни обврски за известување
_________________________________________________________
(назив на друштвото)
поднесува Барање за изземање од обврската за доставување на акционер и друго
заинтересирано лице на:
1. годишен,
2. полугодишен,
3. тримесечен и
4. тековен извештај
____________________________________________________________________
_
(Се заокружува извештајот кој треба да биде изземен од доставување)
1. Податоци за акционерот и друго заинтересирано лице кое бара примерок од
извештаи на акциoнерското друштво со посебни обвски за известување;
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Информација за видот на извештајот кој се бара
3. Доказ дека извештаите се навремено објавени на овластена берза
4. Во прилог се доставува копиja од поднесеното барање на акционерот и друго
заинтересирано лице кое бара примерок од извештаи на акцинерското друштво со
посебни обвски за известување
____________________
____________________________________________
(Дел. број на барањето) (назив на АД со посебни обврски за
известување) име, презиме, фукнкцијата што ја
извршува и потпис на лицето одговорно да го
застапува издавачот)
______________________
Датум на поднесување на барањето
(ден, месец, година)
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Disclaimer
The Manual for Joint-Stock Companies with Special Reporting Obligations (the
Manual) was developed with the support of the International Financial Corporation, a part
of the World Bank Group, and is distributed on the understanding that neither the authors,
organizations, states represented nor the publishers are offering legal advice.
The Manual was developed in good faith as a general guide with the goal of facilitating the fulfillment of legal obligations by joint-stock companies with special reporting
obligations to the Registry of the Securities Commission.
All terms included in the Manual that are referred to in the masculine gender shall
relate to both genders, unless otherwise indicated.
All opinions in this Manual are not necessarily a reflection of the opinions of the World Bank Group, the International Finance Corporation and the
Securities Commission of the Republic of Macedonia.
The Manual is distributed to its users subject to the condition that it may not be
put into circulation on a commercial basis in any manner without prior approval by the
International Finance Corporation.
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Foreword
This Manual was developed by the Securities Commission and the Corporate Governance Project of the International Finance Corporation.
The references to laws and bylaws in this Manual are an indicator of the effective legislation in 2008. The Securities Commission has developed this Manual in a good faith with
the goal of providing general guidelines to joint-stock companies with special reporting
obligations registered in the Registry of the Securities Commission.
Transparency in companies’ operations, in the sense of timely and full disclosure
and reporting, with relevant information and data regardless of whether they are of a financial or current nature in the regular operations, should be a challenge for the management of a company, and represents a corporate principle without which the functioning of
a modern and developed economy cannot be imagined.
Current publishing of all relevant data relating to the operations, results and functioning of the joint-stock company is one of the fundamental principles of corporate governance, which is a precondition to the creation of an attractive business climate characterized by competitive companies and efficient financial markets. This is an established
practice in developed countries, and the improvement of companies’ levels of transparency
is the basic reason for the adoption of one of the European Union Directives and a principle
of the International Organization of Securities Commissions.
Improvement of the investment climate and the implementation of good corporate governance standards by Macedonian companies is one of the top priorities of the Securities
Commission as a regulating authority in the securities market. Corporate governance, as a
collection of principles founded on law and the principles of fairness, honesty and responsibility for accountable and transparent management and leading of a company, is mutually
beneficial to shareholders, managers, employees, clients, suppliers and, ultimately, the
wider community. Realistic and objective implementation of corporate governance principles by companies provides opportunities for upgrading economic efficiency on both the
macro and micro levels.
Good corporate governance promotes and encourages entrepreneurship, creates
an ethical and positive working environment, and provides for a better, more appropriate
and more efficient relationship between the human, material and financial elements. It also
increases the probability of attracting external investment in the company, has a positive
effect on company value, and raises public confidence in companies, the capital market
and the national economy.
An efficient, fair and transparent capital market contributes to greater growth and
development of the overall economy and the creation of new jobs through better capital
allocations and cost reduction.
Bearing in mind the significance of transparency as a principle of good corporate governance to the wider public - investors together with the individual corporate target groups
and other stakeholders, this area has received appropriate legal treatment in the Republic
of Macedonia. The legal framework regulating the transparency of companies is represented in the Law on Securities (Official Gazette of the Republic of Macedonia No. 95/05,
25/07, 07/08), which has been highly approximated to the European Union Transparency
Directive.
Marina Nakjeva-Kavrakova
President of
the Securities and Exchange Commission
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Foreword
The Corporate Governance Program in Southern Europe is implemented by the International Finance Corporation (IFC) and funded with the support of the State Secretariat
for Economic Affairs of Switzerland (SECO).
The program was launched in spring 2006 and is scheduled to run for three years
with the aim of assisting companies and banks in Albania, Bosnia and Herzegovina, the FYR
Macedonia, Montenegro and Serbia to improve their corporate governance standards.
The existence of sound reporting regulation and practices is one of the corner
stones of good corporate governance. Improvement of transparency and disclosure is one
of the key lasting achievements our Program would like to leave behind in this region. We
well understand that changing of the reporting culture of companies is function of three
key variable: first, adoption of clear and well-balanced legal requirements; second, strong
and capable regulator which is willing and able to improve the understanding of the companies of their reporting obligations and to implement the law when these requirements
are not met; and third, companies which are run by managers who understand the overall
benefits of honest reporting, and which are staffed with individuals who would be submitting quality the reports as needed.
The Securities and Exchange Commission of the Republic of Macedonia is one of
the key entities, which is in a position to positively affect the corporate governance legal
framework and culture of the country. Our project cooperated on several occasions with
this regulator, and the development of the Reporting Manual comes as the most serious
project that the two institutions are embarking on together.
We see this activity as providing substantive added value, since for the first time
in a comprehensive, yet not over-burdening format all reporting requirements are available to the companies with special obligations for reporting, both in hard copy and in
electronic templates. This Manual, together with the on-site training-visits that Securities
and Exchange Commission will pay to each and every company with special obligations
for reporting, will assure that one important obligation of every regulator – to provide for
even-playing-field - will be achieved with regard to transparency and disclosure.

Juan Carlos Fernandez Zara
Regional Manager
IFC Corporate Governance Program in Southern Europe
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Foreword
Good corporate governance contributes to sustainable economic development by
enhancing the performance of companies and increasing their access to external sources
of capital. Its ultimate goal is to make companies more profitable and to favor their growth.
Even though based on rules, corporate governance is less about detailed and complex
regulation, but more about sincere practices. Just as illustration, ethical breaches by management or employees caused 37% of high-profile business failures in Europe, as reported
by RSM Erasmus University in 2005.
Ethics and honest behavior are key prerequisites of proper financial and non-financial reporting of companies. With the latest developments on the global financial markets,
getting the numbers right and presenting them in a clear and comparable format is of
utmost importance for creditors and investors, so that they can make informed decisions.
That is why the Swiss Government welcomes this new Reporting Manual for Companies with Special Obligations, which the International Finance Corporation (IFC)’s Corporate Governance Project in Macedonia developed and published together with the Securities and Exchange Commission of the Republic of Macedonia.
We are convinced that this Manual will serve as a useful and easy reference guide,
useful both to companies and the Regulator, offering guidance on the outlook and content
of company reports and leading to a more structured approach for presenting them to the
investment community. Also, the electronic templates of the reports shall help the overall
simplification of the important process of transparency and disclosure.
The IFC Corporate Governance Program in Southeastern Europe, supported by the
Swiss Secretariat for Economic Affairs (SECO), is part of Switzerland’s long term cooperation with Macedonia. Amounting now to about USD 100 million (1996-2008), Swiss-Macedonian cooperation for development mainly focuses on supporting democratic governance,
basic social infrastructures and economic development in Macedonia.

Nicole Wyrsch
Ambassador of Switzerland in Macedonia
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Introduction
The Manual for Joint-Stock Companies with Special Reporting Obligations aims to
make it easier for companies in our country fulfill their reporting obligations, which will help
them increase their transparency and become more attractive for investors, both domestic and foreign. The manner in which the information has been presented in the Manual
enables companies to use it as an everyday tool in preparing financial reports and current
reports and information.
This Manual is in full compliance with Macedonian legislation and practice. The manner of
drafting companies’ annual, semi-annual, quarterly and current reports and information
has been explained. This Manual should facilitate the preparation by the appointed officers
of the financial and current reports they are obliged to publish in the Registry of the Securities Commission, and guide them in maintaining quality and completeness, in accordance
with the legislation.
This will enable investors to make more informed decisions as to whether a particular company represents an attractive investment opportunity on the basis of accurate
and reliable data. Experience has shown that investors want to be certain of where they
invest and to minimize the risk when they invest. It is clear that investors are looking for
fair, transparent and efficient securities markets in which they feel safe.
This Manual will enable a standardized approach to the development of financial reports
and current reports, which will be of great benefit to both companies and investors.
The legal framework of the joint-stock companies with special reporting obligations
is comprised from Chapter IV of the Law on Securities (Official Gazette of the Republic of
Macedonia 95/2005, 25/2007 and 07/2008) and the bylaws arising thereof, as follows:
- Regulation on the Content, Manner and Timeframes for Submitting a Request
for Exemption from the Obligation for Submitting an Annual, Semi-annual, Quarterly and
Current Report at the Request of a Shareholder or another Stakeholder (Official Gazette of
the Republic of Macedonia No. 41/2008);
- Regulation on the Form and Content of the Initial Report on a Shareholder’s
Property, Report on Changes of a Shareholder’s Property and Final Report on Changes of a
Shareholder’s Property (Official Gazette of the Republic of Macedonia No. 6/2007);
- Regulation on the Manner and Time for Recording and Deleting of a Joint-Stock
Company in, and the Content and Manner of Keeping and Updating of Data in, and Public
Access to the Registry of Joint-Stock Companies with Special Reporting Obligations (Official
Gazette of the Republic of Macedonia No. 6/2007);
- Regulation on the Form and Content of the Initial Report of the Property, and
the Report on Changes in the Property of a Member of a Supervisory Board, Management
Board or a Board of Directors of a Joint-Stock Company with Special Reporting Obligations,
as well as the Persons with Special Obligations and Competences (Appointed Officers) (Official Gazette of the Republic of Macedonia No. 6/2007);
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- Regulation on Reporting by a Securities Depository for Acquired more than 5% of
the Securities Issued by a Joint-Stock Company with Special Reporting Obligations (Official
Gazette of the Republic of Macedonia No. 06/2007);
- Regulation on the Manner and Timeframe for Disclosure of Price Sensitive Information of Joint-Stock Companies with Special Reporting Obligations (Official Gazette of the
Republic of Macedonia No. 110/2006);
- Regulation on Reporting by a Joint-Stock Company with Special Reporting Obligations for Acquired or Sold Securities of Individual or Legal Entities (Official Gazette of the
Republic of Macedonia No. 66/2008);
- Regulation on the Form and Content of the Annual, Semi-annual, Quarterly and
Current Reports and the Summary of Annual Reports of Joint-Stock Companies with Special Reporting Obligations Maintained in the Registry of the Securities Commission (Official
Gazette of the Republic of Macedonia No. 112/2008) ;
- Regulation for Amending the Book of Regulations on the Manner and Timeframe
for Disclosure of Price Sensitive Information of Joint-Stock Companies with Special Reporting Obligations (Official Gazette of the Republic of Macedonia No. 66/2008);
- Regulation on the Procedure and Conditions for Availability of Data from a Securities Issuer and Joint-stock Companies with Special Reporting Obligations (Official Gazette
of the Republic of Macedonia No. 110/2006).
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According to domestic conditions, how would you
categorise companies in terms of their transparency to
the public?
The answer to this question presents two groups of companies: Companies that
are obliged to disclose to the public according to the provisions of the Law on Securities
and its bylaws and which are registered in the Registry of Joint-Stock Companies with
Special Reporting Obligations of the Securities Commission; and companies listed on the
Macedonian Stock Exchange AD Skopje. The companies listed on the Macedonian Stock
Exchange AD Skopje are also registered in the Registry of Joint-Stock Companies with
Special Reporting Obligations of the Securities Commission. However, there is an important
discrepancy when it comes to the disclosure of information to the public.
Namely, the listed companies are obliged to publish information and data on their
operations according to the Book of Regulations on Listing of the Stock Exchange, which
are more strict in regards to quantity and quality. than the disclosure obligations of the
companies registered in the Registry of the Securities Commission. However, it should
be noted that the companies listed on the stock exchange have voluntarily accepted the
listing obligations, while the companies registered in the Registry of the Securities Commission are obliged to disclose according to law.

Why is it important for companies registered in the
Registry of the Securities Commission to fulfill their
reporting obligations?
The transparency of companies is, to a large extent, a mirror of the level of corporate awareness in an economy. Domestic and, especially, foreign investors will be reluctant
to invest in a country where companies are characterized with a low or unsatisfactory level
of transparency. The higher the transparency of companies and their readiness to present
to the public the most significant aspects of their work, the greater will be the investors’
interest.
The disclosure of company data is beneficial to not only the owners or investors in
securities, but also the issuers themselves. The disclosure of data and provision of transparency for the investors should not be seen by companies solely as a legal obligation,
but also as an opportunity to positively influence potential investors and to improve the
company’s chances in the competition to secure fresh capital from the wider public.
The “Registry of Joint-Stock Companies with Special Reporting Obligations” should
offer the investors accurate, comprehensive and timely information on the basis of which
they will be able to make a proper, accurate and informed investment decision and, thus,
companies should be transparent by providing a regular flow of understandable and comparable data.
The financial reports submitted to the Registry enable investors to evaluate the
past economic performance of a company and its current financial standing. This provides
for a better assessment of the risks and benefits associated with the investment and protection of investors’ own interests.
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There is another consequence arising from the transparency, or lack thereof, of
companies. Namely if companies do not publish data they are obliged to disclose, it may be
concluded that individuals from within the companies are able to use the withheld information for their own material benefit, violating the securities market. In order to have a
fair and transparent securities market there must be publicly disclosed relevant information
on companies’ operations..
It should be noted, however, that failure to meet the legal requirements for reporting warrants some of the administrative measures presented below, which by themselves
project a negative image of a company. It is also possible for companies or their appointed
officers to be fined.

Measures for control of joint-stock companies with
special reporting obligations
If the Securities Commission finds out that the joint-stock company with special
reporting obligations is in violation of the disclosure provisions, it may take the following
actions:
• Publicly disclose the irregularities and illegalities;
• Adopt a decision requesting from the joint-stock company with special reporting obligations and/or its managers or employees removal of the irregularities and illegalities and
informing the Commission of their removal;
• It may impose a temporary suspension of the trade in securities of the joint-stock company with special reporting obligations for a period of 30 working days;
• It may impose a temporary suspension of non-trade transfers in securities of the jointstock company with special reporting obligations for a period of 30 working days, and
• To impose a fine on the joint-stock companies with special reporting obligations.
If it is discovered that a manager, employee, or member of the management
board, supervisory board or the board of directors of the joint-stock company with special
reporting obligations has violated the disclosure provisions and/or caused the joint-stock
company with special reporting obligations to violate the disclosure provisions, the Securities Commission may undertake the following measures:
- To fine the manager, employee, or member of the management board, supervisory board
or the board of directors of the joint-stock company with special reporting obligations,
and
- To adopt a decision for permanent or temporary prohibition for the individual entity to
purchase, sell or be involved in non-trade transfers of the securities issued by the jointstock company with special reporting obligations.

Joint-stock company with special reporting obligations
The Law on Securities defines the joint-stock company with special reporting obligations as a company that has performed a public offer of securities or has fixed assets
in the amount of 1,000,000 Euros in denar equivalent and more than 100 shareholders
or has been listed. This means that if a joint-stock company meets any one of the abovementioned conditions it shall be registered in the Registry for Joint-Stock Companies with
Special Reporting Obligations.
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Registry of joint-stock companies with special reporting
obligations
The Securities Commission established the Registry of Join-stock Companies with
Special Reporting Obligations at the end of 2003. The joint-stock company is registered in
the Registry if it fulfills any one of the abovementioned conditions in order to receive the
status of a company with special reporting obligations.
The form, content and manner of keeping of the Registry of Joint-stock Companies with
Special Reporting Obligations are prescribed by the Securities Commission in a Book of
Regulations.

Reporting obligations
Annual reports
The company is obliged to submit an annual report to the Commission on its financial results, legal status and operations, no later than four months after the end of each
calendar year. The annual report contains:
a) financial reports prepared in accordance with International Financial Reporting
Standards, with an opinion by an authorized auditor made in accordance with International Auditing Standards;
b) analysis and explanation of the business results and a development program for
the joint-stock company;
c) data on the members of the management board, supervisory board and members of the board of directors, and data on their percentage share in the fixed assets of
that joint-stock company;
d) data on individual and/or legal entities in ownership of more than 5% of the
voting shares in the joint-stock company;
e) data on contracts for rewarding of the members of the management board,
supervisory board and the board of directors, and the appointed officers of the company;
f) data on transactions between the joint-stock company and related persons;
g) the policy for allocation of dividends in the joint-stock company;
h) data on acquisition of own shares by the joint-stock company, and
i) data on any significant changes to the prospectus, if the joint-stock company has
issued a prospectus in the past 12 months.
The Securities Commission shall be obliged to keep all annual reports of joint-stock companies for a period of at least three years from the date of submission.

Publishing of a summary of the annual report
Each joint-stock company is obliged to publish a summary of the audited annual
report, together with the opinion of the authorized auditor in at least one daily newspaper
in the Republic of Macedonia, within 15 days of the date of submission of the audited annual report to the Commission. The summary should indicate that the complete financial
reports are available in the headquarters of the joint-stock company and the offices of the
Commission.
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Annual Reporting of Basic Data of the
Joint-stock Companies in the Group:
- Insurance companies
- Financial institutions
- Other companies
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Form: Annual Reporting of Basic Data of the Joint-stock Companies
1. General data
Name of the company
Address of registered office
Telephone and fax
E-mail
Web-site

2. Legal status
Registry number
Activity code
Activities description (main activity)
Decision number from the Central Registry
Date of establishment (day, month and year)
Status changes of the company (acquisition, merger,
transformation and division)
Number of branch offices
Number of employees at the end of the year
Management system
-One tier
-Two tier
Name and last name of the procurist (proxy)

3. Data on capital and changes of capital of the company
Total amount of fixed assets
Number of issued shares
-Ordinary shares
-Preference shares
Nominal value of shares
Has a share issue been performed of the shares of
the joint-stock company
- Type of shere issue
-Number of issued shares
-Total value of issued shares
Has division of shares of the joint-stock company
been performed in the period and related data
Number of shareholders at the end of the year
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Amount and percentage of own ordinary shares and
preference shares in the fixed assets at the last day
of the year (percentage rounded to two decimal
points)
Data on acquisition of own shares by the joint-stock
company
-Date and manner of acquisition
-Legal basis for acquisition
-Quantity
- Individual price
Data on any significant changes to the prospectus
(especially data on the legal, financial and business
operations of the issuer, investment risk and rights
arising from the offered securities) if the joint-stock
company has issued a prospectus in the past 12
months.
International identification number of the shares issued by the joint stock company – ISIN number
Account(s) (transaction account(s)) of the joint-stock
company and title of the institution keeping it

4.Financial data and financial condition of the joint-stock company
Price of ordinary shares if they have been traded on
the stock exchange or another organized market
-Highest
-Lowest
Price of preferred shares if they have been traded on
the stock exchange or another organized market
- Highest
-Lowest
Market capitalization, if the shares are traded on the
stock exchange or an organized market (see below)
Changes in accounting policies
Date of the general assembly of shareholders at
which the audited annual report was adopted
Data on the members of the management board,
supervisory board and members of the board of
directors, and data on their percentage share in the
fixed assets of the joint-stock company;
- First and last name, date and place of birth, nationality, citizenship;
- Description of the position and date of assignment;
- Number and type of shares issued by the company
owned, expressed as an absolute amount and a percentage amount of the fixed assets of the company,
and
- A more specific description of the legal basis (trade
transaction or non-trade transfer) for acquisition of
the shares.
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Data on the individual and/or legal entities that
own more than 5% of the shares of the company
(first and last name; passport number and passport
issuing country for aliens; for legal entities: name,
seat, address, registry number) and number and
percentage of ordinary and preferred shares owned
(percentage rounded to two decimal points)
Data on contracts for rewarding of the members of
the management board, supervisory board and the
board of directors, and the appointed officers;
Data on the transaction between the joint-stock
company and related persons (date of transaction,
number of shares acquired/sold, percentage of total
shares)
Dividend per ordinary share (in an absolute amount
and percentage amount compared to he nominal
value, rounded to two decimal points)
- previous year
- 2 years before
- 3 years before
Dividend per priority share (in an absolute amount
and percentage amount compared to he nominal
value, rounded to two decimal points)
- previous year
- 2 years before
- 3 years before
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5. Business activities that have a significant impact on the securities’
market price
Name of the stock exchange or another organized
market where the securities are traded
Listing of the securities of the joint stock company
and name of the stock exchange where they are
listed
Legal issues (comments by the management bodies/
management on all court procedures involving the
joint-stock company as complainant or defendant
and the value of which is at least 5% of the value of
the company capital calculated according to the latest audited financial reports)
Other important questions that influence the securities’ price (list important events not covered in the
previous lines, which could influence the prices of
securities, like, for example – a strategic partner,
important business endeavors, changes in dominant/
market positions on the market etc. ).

1. The market capitalization, if the shares are traded on a stock exchange or an organized
market, is determined by multiplying the last individual price of the shares on the stock
exchange on the last day of the reporting period with the total number of issued shares. If
the company is listed, i.e. the shares are traded, on several stock exchanges, the market
capitalization shall be determined according to the last share price on the stock exchange
where the largest value was traded.
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Semi-annual Reporting of Basic Data of the
Joint-stock Companies in the Group:
- Insurance companies
- Financial institutions
- Other companies
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Form: Semi-annual Reporting of Basic Data of the Joint-stock
Companies:
1. General data
Name of the company;
Address of registered office
Telephone and fax
E-mail
Web-site

2. Legal status
Registry number
Activity code
Activities description (main activity)
Decision number from the Central Registry
Date of establishment (day, month and year)
Status changes of the company (acquisition, merger,
joining (not sure what is meant by “joining”), transformation and division)
Number of branch offices
Number of employees at the end of the year
Management system
-One tier
-Two tier
Name and last name of the procurist (proxy)

3. Data on capital and changes of capital of the company
Total amount of fixed assets
Number of issued shares
-Ordinary shares
-Preference shares
Nominal value of shares
Has an emission (share issue?) been performed of
the shares of the joint-stock company
- type of emission (issue?)
-Number of issued shares
-Total value of issued shares
Data on acquisition of own shares by the joint-stock
company
-Date and manner of acquisition
-Legal basis for acquisition
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- Quantity
- Individual price
- Has division of shares of the joint - stock Company
been performed in the period, and related data
- Number of shareholders at the end of the reporting
period
- Amount and percentage of own ordinary and preferencial shares in the fixed assets at the last day of
the reporting period
International identification number of the shares issued by the joint stock company - ISIN number
Account(s) (transaction account(s)) of the joint-stock
company and title of the institution keeping it

4.Financial data and financial condition of the joint-stock company
Price of ordinary shares if they have been traded on
the stock exchange or another organized market
-Highest
-Lowest
-Lowest Price of preference shares if they have been
traded on the stock exchange or another organized
market
- Highest
-Lowest
Market capitalization
Detailed explanation on the operations of the jointstock company to update the data received in the
previous report
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Semi-annual reports
The company is obliged to submit a semi-annual report to the Commission for the
first six months of the calendar year, within 45 days of the end of the six month period..
The semi-annual report contains:
- Detailed explanation on the operations of the joint-stock company to update the
data received in the previous report
-Unaudited financial reports prepared in accordance with International Financial
Reporting Standards.

Quarterly financial reports
The company is obliged to submit quarterly financial reports to the Commission for
the first and third quarters of the calendar year, within 30 days of the end of the quarter.
The quarterly reports shall at least contain:
- Unaudited consolidated and non-consolidated cumulative Income Statement for
the first (I to III month) and the third (I to IX month) quarters of the calendar year in accordance with International Financial Reporting Standards;
- Consolidated numerical data in a table on the total income and profit and loss
realized before and after taxation for the relevant quarter, and
- A detailed explanation of the operations of the joint-stock company and the profit
and loss for the relevant quarter, evaluations on the future operations of the joint-stock
company and its related entities until the end of the business year, including all possible
unforeseen circumstances and risks that may influence the operations of the joint-stock
company.
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Annual, Semi-annual, Quarterly and Ninemonth Cumulative Reports (Balance Sheet,
Income Statement, Cash Flow Statement
and Report on Changes in Capital) of the
Joint-stock Companies in the Group:
- Financial institutions
- Insurance companies
- Other companies
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Financial statements of the
COMPANIES FROM THE GROUP OF
FINANCIAL INSTITUTIONS
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Item

Interest income and similar income

Interest expense and similar expenses

Net interest income

Fee and commission income

Fee and commission expense

Net fee and commission income

Dividend income

Foreign exchange gains, net

Net profit/losses from financial assets at fair value

Net profit/losses from financial assets and liabilities (available-for-sale investments and investments held to maturity)
(расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до
достасување)

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

680

650,655,
658

611,615,
617-619

670678

600,601,
605-608

660,661,
665-668,

Account
Previous
year’s closing balance
brought
forward

0

0

Previous year

Income Statement
current
quarter

0

0

Cumulative,
as of the
start of the
year

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compared
to previous
year

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compared to
previous
quarter

Indices

Data expressed in 000 MKD
current
quarter

Current year

0

Reporting period

Registration number of the company

0

Company
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Other operating income

Impairment charge for credit and investment losses

Administrative expenses

Costs for employees

Depreciation

Other administrative expenses

Other operating expenses

Losses on the sale of property and equipment

Costs for software

Operating leasing

Other

Operating profit/loss

Profit/loss of affiliated companies

Net profit/loss before tax

Income tax

Net profit/loss for the fiscal year

Distributed to:

Shareholders’ equity

Minority interest

11

12

13

13а

13б

13в

14

14а

14б

14в

14г

15

16

17

18

19

20

21

22

691

609,630-640

649

623-628

629

620,621,
622

641

659,681683,685689

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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134
325,415,425,
345,515,445,
545,360,361,
363,365,368,
460-465,468,560,562,565,568,585
084-087,
417,517,327,328,418,518,410,510,340,320,411,511,321,3
41,416,516,326,346-348,520,481,485,486,586,448,548,48
7,587,388,488,588,480,580,581,381
131-133,
135,138,302,303,307,430,431,435,436

Treasury bills

Placements with, and loans to, banks

Loans and advances to customers

Financial assets at fair value through profit and
loss

Investments in financial instruments

Financial instruments estimated at fair value
350,351,330,331,334,354,357,337,530,531,535,536

141,142,070,040,130,300,301,310,311,315,319,332,335,3
52,355,100-108,110,111

Cash and balances with the National Bank of the
Republic of Macedonia

Derivative financial instruments

Registration number

Previous year

0

Current year

Data expressed in 000 MKD
Account

Balance Sheet

Item

Reporting period

Company

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Indices
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006-009
050,080-083,030-035,038,073,074,150-158,160,161,170,171,190-194,198,120,121

Intangible assets

Prepaid expenses and other assets

700,701,745,765,805,815,825,855,860,862-865,868,875,8
85,925,935,955,960,962,963,965,968,985
704,706,708,710,712,719,721,726,727,731,738,740,741
,746-748,760,761,766,767,768,781,788,800,801,804,80
6-811,814,816,820,821,824,826-828,850,851,856,858,870
,871,876,877,878,880,881,886,887,888,920,921,926-928,930,931,936-938,950,951,956,958,980,981,986-988

Deposits from banks

Customer deposits

LIABILITIES

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

OFF-BALANCE SHEET RECORDS - ASSETS

Total assets

Deferred income tax assets

000-004,010,018,020,021,024-026,028,029,072

‘036

Property and equipment

Leased tangible investments

Investments in associate companies

Leased assets

Instruments held to maturity

Available for sale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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750-759,770-774,
777,778,779,840,841,845,846,848,940,941,945,946,948

Long-term and short-term borrowings

219,906,091,092
904
905,907,909

Retained earnings

Statutory reserves

Other reserves

Minority interest

900,903

Shareholders’ equity

SHAREHOLDERS’ EQUITY

Deffered income and other liabilities

290-294,298

201,202,207,253

Tax payables

Provisions

203-206,208,210,220-224,
230,231,238,240-242,250,251,254-258,260,261,270,
271,970-975,978

Other payables

Payables for financial instruments estimated at
fair value

830-838

Issued securities

Derivative financial instruments

Trade payables

Other deposits

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

OFF-BALANCE SHEET RECORDS - LIABILITIES

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Item

Account

Previous year

0

Current year

0

Indices
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0
0
0

- Increase of derivative financial instruments, net

- Net increase/decrease of placements with, and loans to, banks

0

- Increase of financial assets at fair value through profit and loss, net

0

0

Income tax paid

0

0

Cash flow from payables to employees and suppliers

Increase (decrease) of the operating assets and liabilities

0

Cash flow from previously written off receivables

0

0

Foreign exchange gains and other income, net

0

0

Fee and commission income

0

0

Cash flow from dividends paid

Operating profit before changes in operating assets

0

Interest expenses and other related expenses

Indices

0

Current year

Data expressed in 000 MKD

0

Interest income and other related income

Previous year

Cash flow statement

Registration number

0

0

0

Cash flows from operating activities

Item

Reporting period

Company

ПРИРАЧНИК ЗА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
MANUAL FOR JOINT-STOCK COMPANIES WITH SPECIAL REPORTING OBLIGATIONS

0
0
0

Disposal of property, plant and equipment, intangible assets, etc.

Cash payments for acquisition of securities

Cash flow from disposal and purchase of securities

0
0
0
0
0
0

Cash flow from issued debt securities and other short-term and long-term loans
and borrowings

Cash flow for purchase of issued debt securities and other short-term and longterm loans and borrowings

Cash flow from the increase of equity through issuing shares or other bearer
securities

Treasury shares acquired

Treasury shares sold

Dividend paid

Cash flows from financing activities

0

0

Purchase of property, plant and equipment, intangible assets, etc.

0

0

Cash flow from disposal of associates

Net cash flow from investing activities

0

Cash payments for acquisition of associates

Cash flows from investing activities

0

0

– Net increase/decrease of other liabilities

0

0

- Net increase of assets from customers, other borrowings and debt securities

0

0

- Net increase of financial trade payables

0

0

- Net increase of other deposits

0

0

- Net increase of deposits received from other banks and financial institutions

0

0

- Net increase/decrease of other assets

Net cash flow from operating activities

0

- Net increase/decrease of loans and advances to customers
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Cash and cash equivalents at end of the year

0

0

0
0

0
0

Effects of change of value due to exchange rate movements

0

0

Indices

0

0

Current year

Cash and cash equivalents at beginning of the year

0

Net increase/decrease of cash and cash equivalents

Previous year

Net cash flow from financing activities

Item
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Registration number

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Treasury shares sold

Conversion of securities

Profit (loss) for the fiscal year

Distribution of profits as transfer to the reserves

Distribution of profits for dividends and other payouts to shareholders

Distribution of profit for rewards and benefits for the employees

Other bank reserves

Evaluation of tangible assets

Adjustment of investments available-for-sale at fair value

Total
equity

0

Minority
interest

Treasury shares acquired

Accumulated
profit (loss)

0

Reserves

Payment of shares

Share premium

Data expressed in 000 MKD

0

0

Shareholders’
equity

Shareholders’ equity

Statement of changes in equity

0

0

Balances at 1 January of the previous year

Changes

Company

Reporting period
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0
0
0
0
0
0
0
0

Treasury shares acquired

Treasury shares sold

Conversion of securities

Profit (loss) for the fiscal year

Distribution of profits as transfer to the reserves

Distribution of profits for dividends and other payouts to shareholders

Distribution of profit for rewards and benefits for the employees

0

0

Balances at 31 December of the previous year

0

0

Other increase/decrease of assets, net
0

0

Foreign exchange rate movements

0

0

Recognized income and expenses, net

0

0

Deferred taxes

Payment of shares

0

Total
equity

Minority interest

Minority
interest

0

Accumulated
profit (loss)

Recording losses of subsidiaries using the equity method

Reserves

0

Share premium

Shareholders’ equity

Realized capital gain from the sale of securities

Changes
Shareholders’
equity
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0
0
0
0
0
0

Minority interest

Deferred taxes

Recognized income and expenses, net

Foreign exchange rate movements

Other increase/decrease of assets, net

Balances at 31 December of the current year

0

0

Recording losses of subsidiaries using the equity method

0

0

Realized capital gain from the sale of securities

0

0

Adjustment of investments available-for-sale at fair value

0

0

Evaluation of tangible assets

0

0

Other bank reserves
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Financial statements of the
COMPANIES FROM THE GROUP
OF INSURANCE COMPANIES

121

122
0

0

0

0

0
0

0

760-764,767

710-717,719

Financing income

Financing expenses

0
0

Profit before taxes

Income tax

0

0

Operating profit

0

400,402-408,410,413,416-418,420-422,
428,429, Class 43,440-448,
Class 45, 470,471, 702,703 minus acc. 458

0

0

Other expenses

0

0

0

Expenses from provisions

743-745,748,749,754-759

747

458

Income from provisions

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compared
to previous
quarter

Indices
Compared to
previous
year

Other income

411,412,414,415,700,701

Operating expenses

Current year
Cumulative, as current
of the start of quarter
the year

0

750-753,
740-742

Operating income

Previous year’s current
closing balquarter
ance brought
forward

Previous year

Income statement

Registration number of the company

Gross earnings

Account

Item

Reporting period

Company
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Class 72, Class 73

Extraordinary expenses

Net profit in the accounting
period

Class 77, Class 78

Extraordinary income

Net profit/loss from regular
operations

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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124
‘000-009
‘010-029
‘040-046,048,049 without acc. 043
‘043
Class 06,07,08

Intangible assets

Tangible assets

Investments in associates and share in the
investments

Long-term loan and advances receivables

Other assets

Class 19
‘10,11

Prepaid expenses

Cash and cash equivalents

0

‘047

Treasury shares acquired

A) EQUITY AND
LIABILITIES

Acc. 181 and class 3

Other assets, not mentioned elsewhere

0

0

0

‘124 minus acc. 129 part,13,14,15,16

Other receivables

Previous
year

TOTAL ASSETS

‘120-123 minus acc. 129 part

Insurance and reinsurance receivables

CURRENT ASSETS

‘03

Account

Registration number of the company

Balance Sheet

Signed, unpaid capital

А) Current assets

ASSETS

Item

Reporting period

Company

0

0

0

0

Current year Indexes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Revaluation reserve

0

0

0

0

‘210-217,230-232,Class 24,Class 25, Class 26,Class 27,
281,940-948
‘294-297

Other liabilities

Deferred income

ТОТАl ЕQUITY AND
LIABILITIES

224, 225, 226

Trade payables

0

0

0

0

‘220-223

Liabilities from reinsurance

0

0

0

0

0

0
0

‘200-205,290,291

D) Other provisions

0

Claims outstanding and liabilities for contractual amounts from insurance

932, 933, 939

Other technical reserves

0

0

950, 951

Reserves for claims

0

E) LIABILITIES

922
930, 931

Life insurance mathematical reserve

292, 293

Unearned premiums

0

‘924,925/05

Accumulated profit (loss)

0

C) Technical reserve

920, 921

Reserves

0

0

912, 913

Share premium

B) Minority interests

‘90,910,911,
914-918, Class 96, Class 97, Class 98

Common equity
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Increase/decrease of claims outstanding

Increase/decrease of reinsurance payables

Increase/decrease of trade payables

Increase/decrease of other liabilities

Increase/decrease of deferred income

Increase/decrease of unearned premiums

Increase/decrease of mathematical reserves

Increase/decrease of reserves for claims

Increase/decrease of other technical reserves

Increase/decrease of other provisions

0
0

Increase/decrease in investments in associates and share in the investments

Direct acquisition of intangible and tangible assets

0

0

Increase/decrease of prepaid expenses

0

0

Increase/decrease of other assets, not mentioned elsewhere

0

0

Increase/decrease of other receivables

Б) Cash flows from investing activities

0

Increase/decrease of insurance and reinsurance receivables

0

0

0

Indexes

Depreciation

0

0

0

0

Net profit/loss after tax

Current year

Data expressed in 000 MKD

Adjustment for:

0

Previous year

А) Cash flows from operating activities

Item

Cash flow statement
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Disposal of tangible and intangible assets

Increase/decrease of long-term receivables

Increase/decrease of other assets

C) Cash flows from financing activities

Increase of equity by new issue of shares

Increase/decrease of borrowings

Dividend paid

Treasury shares acquired

Cash flow from treasury shares sold

Minority interest

Increase/decrease of cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents at beginning of the year

Cash and cash equivalents at end of the year
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Registration number

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Treasury shares sold

Conversion of securities

Profit (loss) for the fiscal year

Distribution of profits as transfer to the reserves

Distribution of profits for dividends and other payouts to shareholders

Distribution of profit for rewards and benefits for the employees

Other reserves of the company

Evaluation of tangible assets

Adjustment of investments available-for-sale at fair value

Realized capital gain from the sale of securities

Recording losses of subsidiaries using the equity method

Minority interest

Deferred taxes

Total
equity

Treasury shares acquired

Dividend
paid

0

Accumulated
profit (loss)

Payment of shares

Reserves

Data expressed in 000 MKD

0

0

Shareholder’s Share premium
Equity

Shareholders’ equity

Statement of changes in equity

0

Balances at 1 January of the previous year

Changes

Company
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Distribution of profits as transfer to the reserves

Distribution of profits for dividends and other payouts to shareholders

Distribution of profit for rewards and benefits for the employees

Other reserves of the company

Evaluation of tangible assets

Adjustment of investments available-for-sale at fair value

Realized capital gain from the sale of securities

Recording losses of subsidiaries using the equity method

Minority interest

Deferred taxes

Recognized income and expenses, net

Foreign exchange rate movements

Other increase/decrease of assets, net

Balances at 31 December of the current year

0

0

Profit (loss) for the fiscal year

0

0

Conversion of securities

0

0

Treasury shares sold

0

0

Treasury shares acquired

0

0

Payment of shares

0

0

0

Balances at 31 December of the previous year

0

0

Other increase/decrease of assets, net
0

0

Foreign exchange rate movements

0

0

Recognized income and expenses, net
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Financial statements of COMPANIES FROM
THE GROUP OF OTHER COMPANIES (when
preparing the data, the joint stock
companies develop and submit one income
statement (A or B) of their own choice, depending on the activity they pursue)

131

132

Profit/loss from regular operations before tax

Other operating expenses

5

9

Other operating income

4

Financial expenses

GROSS EARNINGS

3

8

Costs of goods and services sold

2

OPERATING PROFIT/LOSS

Foreign Sales Revenue

1б

Financial income

Domestic Sales Revenue

1а

7

Sales revenues

1

6

Item

No.

480,482,483,484,489

764 (only interest), 765(only interest),
763,762,761,760, group 78

400,401,404,405,410,411,412,413,414,
419,group 42, group 43,440,441,
442,443,444,447,449,
group 45,group 47, 481,485

755,part 764,part 765, group 77

701,702,703

752

750,751,753,756,759

Account

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cumula- current
tive, as of quarter
the start
of the
year

Previous current
year’s
quarter
closing
balance
brought
forward

0

Current year

Previous year

Income statement (A) (by cost function)
Indexes

0

0

0

0

Compared to
previous
year

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compared to
previous
quarter

0

Registration number of the company

Reporting period

0

0

Company
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Item

Income tax

Net profit/loss after tax

Minority interest

Net profit/loss for the fiscal year

No.

10

11

12

13

Account

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compared to
previous
year

Cumula- current
tive, as of quarter
the start
of the
year

Previous current
year’s
quarter
closing
balance
brought
forward

0

Indexes

Current year

Previous year

0

0

0

Compared to
previous
quarter
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134

Item

Sales revenues

Other operating income

Purchase value of goods ans services sold

Changes in the stock of finished products and
ongoing production

Raw materials, materials and small inventory
spent

No.

1

2

3

4

5

‘400,404,
405

60,63 on beggining minus 60,63 on the end of
the year without 607 и 637 and without shortages and surpluses

701,702,
703

755,part
764, part
765, group 77

750,751,
752,753,
756,759

Account

Analysis of operating profit/
loss by cost function
Current
year

Cumula- current Cumula- curtive, as quar- tive, as rent
of the
ter
of the quarstart of
ter
start
the year
of the
year

Previous year

0

0

0

0

0

Compared
to
previous
year

0

0

0

0

0

Compared
to
previous
quarter

Indexes
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Item

Value correction

Personnel costs

Sales costs

Costs for services provided by other parties

Other operating expenses

OPERATING PROFIT/LOSS

No.

6

7

8

9

10

11

444, class 45.
481,
485

410,411,
412,413,
414,419,
442,449

401,
group 42,
430,
431,433,
443,447

class 47, 441,440

432,434,
435,436,
437,438,
439

Account
Current
year

0

0

0

0

Cumula- current Cumula- curtive, as quar- tive, as rent
ter
of the
of the quarstart of
ter
start
the year
of the
year

Previous year

0

0

0

0

0

0

Compared
to
previous
year

0

0

0

0

0

0

Compared
to
previous
quarter

Indexes
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136

Other operating income

OPERATING EXPENSE

Purchase price of trade goods

4

5

6

Services

Changes in the stock of finished products
and ongoing production

3

7б

Foreign Sales Revenue

2б

Spent materials, small inventory and services

Domestic Sales Revenue

2а

Raw materials and small inventory spent

Sales revenues

2

7а

OPERATING INCOME

1

7

Item

No.

401,410,411,412,413,414,419,442,443,
447,449

400,404,
405

701,702,
703

755,part 764, part 765,

60,63 on the beggining minus
60,63 on the end of the year 607 и 637
and without shortages and surpluses

752

750,751,
753,756,
759

Account

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cumulative, current
quarter
as of the
start of the
year

current
Previous
year’s clos- quarter
ing balance
brought
forward

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compared to
previous
quarter

0

0

Compared to
previous
year

Indexes

Data expressed in 000 MKD
Current year

Previous year

0

Income statement (B) (by cost function)
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Financial expense

Expenses for interests, foreign exchange rate
movements and similar expenses

Other financing expenses

Profit/loss from regular operations
before tax

Income tax

Net profit/loss after tax

Minority interest

Net profit/loss for the fiscal year

17

18

19

20

21

22

23

OPERATING PROFIT/LOSS

12

16

Other operating expenses

11

Other financing income

Impairment charges for costs and risks

10в

15

Net losses due to amortisation

10б

Financial income

Depreciation

10а

Income from investments, loans, interest and
foreign exchange rate movements

Depreciation, amortisation and provisions

10

14

Personnel costs

9

13

Changes in the stock of finished products
and ongoing production

8

810,811,840,841

group 72

480,483,484

482,489

group 77, group 78,

764 part,765 part,

763,762,761,760

444,class (without acc. 459),481,485

Class 42

459

430,431

класа 47,441,440

60,63 on the beggining minus 60,63 on
the end of the year without 607 and 637
and without без shortages and surpluses

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Group 31,
32,35,60, 63,66
(120,121,140,142,
143,144) - (129,149)

Trade receivables

0

0

0

CURRENT ASSETS

Stock

0

0

Other long-term receivables

Deferred tax assets

0

Other tangible assets
(041,042,043,045,
046,048) - part 049

Acc. 044 - 049 part

Investments in securities

0

0

0

0

0

Acc. 040 - 049 part

0

0

Inexes

Investments in associate companies

0

0

Current year

0

(020,021,022, 023,
024,025,026) -029

Property, plant and equipment

Previous year

Registration number

Investments in subsidiaries

(010,011,012, 013,
,014,015,016,017)
-019

Конто

Balance Sheet

Intangible assets

NON-CURRENT ASSETS

ASSETS

Item

Reporting period

Company
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Group 15 - acc. 159, acc. 147
group 10, group 11

Short-term investments

Cash and cash equivalents

Trade payables and other long-term liabilities

Long-term borrowings

LONG-TERM LIABILITIES

0

0

Acc.
280,281,282,
283,284,285,286

0

0

0

0

Group 26

Payables to the state

0
0

Group 25

Short-term borrowings

0

Short-term provisions

Group 21, group 22,
Group 24,Group 27,
Group 29

Trade payables and other liabilities

0

0

CURRENT LIABILITIES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LIABILITIES

group 95, group 96

Accumulated profit (loss)

0

0

0

Group 93, Group 94,acc. 919

Reserves

0

0

0

0

0

Minority interest

Group 90,Group 91- acc. 919

Shareholders’ equity

EQUITY

EQUITY AND LIABILITIES

OFF-BALANCE SHEET RECORDS - ASSETS

TOTAL ASSETS

(Group 16, Group 17,Group
19,acc. 370,acc. 670,acc.
671,acc. 672)-(acc. 377,acc.
679)

Other receivables
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140
acc. 287,acc. 288,
acc. 289

Other long-term provisions

OFF-BALANCE SHEET RECORDS - LIABILITIES

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Конто

Item

Previous year

0

Current year

0

Inexes

0

0

0
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Registration number

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Increase/decrease of stock

Increase/decrease of customers

Increase/decrease of advance payment receivables

Increase/decrease of other short-term receivables

Increase/decrease of prepaid expenses

Increase/decrease of trade payables

Increase/decrease of payables for received advances

Increase/decrease of other short-term liabilities

Increase/decrease of deferred income

Interest income/expense

Data expressed in 000 MKD
0

0

0

0

Indices

Amortisation and impairment charges

0

Current year

0

0

Previous year

Cash flow statement

0

0

Depreciation

Adjustment for:

Net profit/loss after tax

A) Cash flows from operating activities

Item

Reporting period

Company
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142
0
0
0

Cash flows from collection of advances and loans provided to
other parties (excluding financial institutions)

Cash flows from interests

Cash flows from dividends

C) Cash flows from financing activities

0

0

Cash advances and loans provided to other parties (excluding
financial institutions)

0

0

Cash payments for acquisition of bearer or debt securities of
other legal persons and participation in joint ventures

0

0

Cash flows from disposal of bearer or debt securities to other
legal persons and participation in joint ventures

Other cash flows from investing activities

0

0

B)Cash flows from investing activities

Disposal of property, plant and equipment, intangible assets, etc.

0

Other cash flows from operating activities

0

0

Capital profit/loss from sale of investments

0

0

Capital profit/loss from sale of fixed assets

0

0

Tax paid

Acquisition of property, plant and equipment, intangible assets,
etc.

0

Dividend paid/charged
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0

Increase/decrease of cash and cash equivalents

D) Cash and cash equivalents at end of the year

0

0

Cash payments for reduction of financial leasing payables

0

0

Treasury shares purchased/sold

0

0

Dividend paid

Cash and cash equivalents at the beginning of the year

0

Acquisition of minority interests

0

0

Cash flow from issued debt securities and other short-term and
long-term loans and borrowings

0

0

Indices

Cash payments for repayment of loans

Current year
0

Previous year

Cash flow from the increase of equity through issuing stock or
other bearer securities

Item
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Registration number

0
0
0
0
0
0
0
0

Treasury shares sold

Conversion of securities

Profit (loss) for the fiscal year

Distribution of profits as transfer to the reserves

Distribution of profits for dividends and other payouts to shareholders

Distribution of profit for rewards and benefits for the employees

Other bank reserves

Evaluation of tangible assets

Total
equity

0

Minority
interest

Treasury shares acquired

Accumulated
profit (loss)

0

Reserves

Payment of shares

Share premium

Data expressed in 000 MKD

0

0

SHAREHOLDERS’ EQUITY

Shareholders’ equity

Statement of changes in equity

0

Balances at 1 January of the previous year

Changes

Company
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0
0
0
0
0
0
0

Payment of shares

Treasury shares acquired

Treasury shares sold

Conversion of securities

Profit (loss) for the fiscal year

Distribution of profits as transfer to the reserves

Distribution of profits for dividends and other payouts to shareholders

0

Balances at 31 December of the previous year

0

0

Other increase/decrease of assets, net
0

0

Foreign exchange rate movements

0

0

Recognized income and expenses, net

0

0

Deferred taxes

0

0

Minority interest

Total
equity

0

Minority
interest

Recording losses of subsidiaries using the equity method

Accumulated
profit (loss)

0

Reserves

Realized capital gain from the sale of securities

Share premium

0

SHAREHOLDERS’ EQUITY

Adjustment of investments available-for-sale at fair value

Changes

Shareholders’ equity
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146
0
0
0
0
0
0

Minority interest

Deferred taxes

Recognized income and expenses, net

Foreign exchange rate movements

Other increase/decrease of assets, net

Balances at 31 December of the current year

0

0

Recording losses of subsidiaries using the equity method

0

0

Realized capital gain from the sale of securities

0

0

Evaluation of tangible assets

0

0

Other bank reserves

0

0

Distribution of profit for rewards and benefits for the employees

ПРИРАЧНИК ЗА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
MANUAL FOR JOINT-STOCK COMPANIES WITH SPECIAL REPORTING OBLIGATIONS

ПРИРАЧНИК ЗА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
MANUAL FOR JOINT-STOCK COMPANIES WITH SPECIAL REPORTING OBLIGATIONS

Current reports
The joint-stock company is obliged to submit to the Commission reports prepared
by the executive members of the Board of Directors or Management Board if:
- The joint-stock company experiences a greater than 30% loss of the operating
assets of the company;
- The value of fixed assets falls below the amount provided in the statute of the
company;
- There are large business operations and deals with stakeholders, and
- There are other special reports on the company’s operations or certain particular
aspects of its operations.

Major Transactions
Number and year of reporting
Name and seat of joint-stock company with special
reporting obligations (registered office?)
Name of the body adopting the decision for conducting the large deal
Subject of the deal
Value of the deal or mutually related deals related
to loan, credit, collateral and guarantee, i.e. deals
relating to direct or indirect acquisition or selling
(including possible selling) of company property the
value of which is equal to or higher than 20% of the
book value of the company’s property calculated on
the basis of the last financial reports by the company,
excluding deals related to acquisition by subscription
of ordinary shares and deals related to the acquisition of convertible bonds.

1) absolute amount _____________
2) relative amount ____________

Records number and date of report
Appointed Officer in the company (first and last name and function of the person)
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Report on Transactions with an Interested Party/ies
Number and year of reporting
Name and seat of joint-stock company with special
reporting obligations
Name of the body adopting the decision for conducting the deal with the interested party (see below)
Subject of the deal
Value of the deal or mutual deals with the interested
party (loan, credit, collateral, guarantee, acquisition
or selling (including possible acquisition), directly or
indirectly of the company property)

1) absolute amount _____________
2) relative amount ____________

Interested party (first and last name, function in the
company, i.e. position, and interest in the deal/conflict of interest)
Number of shares and percentage share of the interested party in the fixed assets of the company

Records number and date of report
Appointed officer in the company (first and last name and function of the person)

1. The general assembly of shareholders approves of every deal with a stakeholder by a
majority vote of all shareholders who do not hold an interest and who own voting shares,
if:
- The value of the property related to the deal is at least 2% of the book value of
the property according to the latest audited reports by the reporting company or from the
offered price in cases when property should be purchased;
- The deal(s) relate to issuing by subscription or sale of shares that constitute at
least 2% of the company’s ordinary shares, in the given period and securities that may be
converted to voting shares, and
- The deal(s) relate to issuing by subscription of convertible bonds that may be
converted to ordinary shares in the amount of at least 2% of the issued ordinary shares of
the company and, at the same time, the previously issued ordinary shares in the series are
convertible to shares.
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Price sensitive information
If the joint-stock company has price sensitive information that has not been published, it is obliged to immediately inform the Commission and in the shortest time possible
provide a public announcement (current report) in at least one daily newspaper in the
Republic of Macedonia, and no later than 10 calendar days from the day of acquisition of
the price sensitive information. There is also an obligation for the joint-stock company to
immediately publish the occurrence of the following circumstance:
- Acquisition or sales of a significant share of the joint-stock company’s assets;
- Changes in the authorized auditor of the joint-stock company;
- Resignation or removal, i.e. changes of the members of the management bodies
of the joint stock company;
- Making or terminating agreements or other legal affairs that influence the operations and fulfillment of the basic activity of the joint-stock company;
- any event that may cause delays in payment or advance payment of the financial
liabilities of the joint-stock company;
-Initiation of an insolvency or liquidation procedure of the joint-stock company;
- Failure to fulfill obligations based on bonds issued by the joint-stock company;
- Any changes in the rights inherent to the shares of the same type issued by the
joint-stock company, and
-Reports on all court procedures involving the joint-stock company as complainant
or defendant and the value of which is at least 5% of the value of the company capital
calculated according to the latest audited financial reports.

149

ПРИРАЧНИК ЗА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
MANUAL FOR JOINT-STOCK COMPANIES WITH SPECIAL REPORTING OBLIGATIONS

TO
THE SECURITIES COMMISSION
REPORT
on all court proceedings
Number and date of reporting _______________
In accordance with the Law on Securities the joint-stock company _______________________
is reporting that on date ____________, has initiated/completed court procedure No.
_______ from date ___________.
1. Value of the court procedure (dispute) _________ denars, representing ________% of
the value of the company’s capital.
2. The joint-stock company has the part of the complainant, or the defendant in the court
procedure. _________________________ (please indicate on the empty space).
3.Name
of
the
opposed
__________________________.

party(ies)

to

the

Name of the company _____________
On behalf of the company _________ (first and last name)
Signature _____________
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Materials for shareholders assemblies
In the shortest time possible, the joint-stock company with special reporting obligations shall submit copies of all materials provided to the shareholders when announcing
shareholders assemblies in the company. In cases of consolidated financial reports, data
shall also be submitted on the name, seat (registered office?) and address of all consolidation subjects.

Prohibition of incomplete disclosure of data
If the joint-stock company or a person representing the company submits data on
the company or data on its securities to the brokerage house or an employee in a brokerage house, investment fund or an employee of an investment fund, pension fund or an
employee of a pension fund or a fund management company or an employee of a fund
management company, the joint-stock company must simultaneously disclose the data in
cases when the data was submitted intentionally and in the shortest time possible when
the data was not submitted intentionally.

Distribution of reports
The joint-stock company is obliged to submit a copy of its annual, semi-annual,
quarterly and current report to the Commission. The joint-stock company shall provide a
copy of its annual, semi-annual, quarterly and current reports for every shareholder per his
request and no fee shall be charged for printing or copying of the reports. The joint-stock
company shall provide a copy of its annual, semi-annual, quarterly and current reports for
every stakeholder per his request and it may charge a fee up to the maximum of the cost
of printing or copying the reports. Additionally, the joint-stock company shall provide an
electronic copy of its annual, semi-annual, quarterly and current reports to the authorized
stock exchange where its securities are listed.

Non-disclosure of price sensitive information
In exceptional cases, the joint-stock company may request from the Commission an exemption from the obligation for disclosure of certain information in the annual,
semi-annual and current report if the publication thereof would seriously imperil significant
business interests of the joint-stock company or if it would be contrary to the public interest, and if the joint-stock company is capable of guaranteeing the confidentiality of this
information.
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Exclusion from the application of reporting obligations in
case of insolvency or liquidation
A joint-stock company subject to an insolvency or liquidation procedure is exempt
from the disclosure provisions, i.e. in such a case this company is immediately deleted from
the Registry of Joint-Stock Companies with Special Reporting Obligations.

Special cases for disclosure of ownership
Reporting obligations of members of management bodies and directors
Within 15 working days of the date of appointment of a new member of a supervisory board, management board or board of directors of a joint-stock company, the new
board member is obliged to inform the Commission and the joint-stock company on the
quantity of securities in his ownership issued by the joint-stock company (initial ownership
report). A member of a supervisory board, management board or board of directors of a
joint-stock company, is obliged to inform the Commission within five working days of the
date of settlement of the trade transaction and the performance of the non-trade securities
transfer issued by the joint-stock company of which he is a member (report on change of
ownership) . These obligations shall also apply to directors and appointed officers in the
joint-stock company.

Initial Report for the Property of a Member of a Supervisory Board,
Management Board or Board of Directors and Appointed Officers
1. General data on the company
Name
Address of the registered office
Telephone and fax
E-mail
Web-site

2. General data on a member of a supervisory board, management board or
board of directors and appointed officers
First and last name
Date and place of birth
Nationality
Citizenship
Description of the function
Date of assignment
Number and type of shares issued by the company in
his ownership as an absolute amount and a percentage amount of the fixed assets of the company
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Report on the Changes in Property of a Member of a Supervisory Board,
Management Board or Board of Directors and Appointed Officers
1. General data on the company
Name
Registered office
Telephone and fax
E-mail
Web-site

2. General data on a member of a supervisory board, management board or
board of directors and appointed officers
First and last name
Date and place of birth
Nationality
Citizenship
Description of the function
Date of assignment
Number and type of shares issued by the company
in his ownership as an absolute amount and a percentage amount of the fixed assets of the company
before the change of ownership
Number of newly acquired/sold securities
Number and type of shares issued by the company
after the change of ownership and a percentage
amount of the fixed assets of the company after the
change of ownership
Description of the legal basis for the change of ownership (trade transaction or non-trade transfer)
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Reporting obligations of certain shareholders
A legal or individual entity that, together with its related entity, purchases or otherwise acquires securities issued by the joint-stock company, in such a quantity that this
entity, together with its related entities, directly or indirectly owns more than 5% of any
type of securities issued by the joint-stock company, shall be obliged to submit a report
to the Commission and the joint-stock company disclosing the ownership of the securities
(initial shareholder ownership report) within five days of the date of settlement of the trade
transaction or the performance of the non-trade transfer in securities.
A legal or individual entity that, together with its related entity, directly or indirectly
owns more than 5% of any type of securities issued by the joint-stock company, shall be
obliged to submit a report to the Commission and the joint-stock company for every subsequent settled trade transaction or performed non-trade transfer in securities issued by
that joint-stock company within 5 working days of the subscription of the transaction and
the non-trade transfer of securities (report on changing of shareholder’s ownership).
If a shareholder in a joint-stock company sells or otherwise releases securities
after which, together with his related entities, he is no longer in possession of more than
5% of any type of securities issued by the joint-stock company, the shareholder shall be
obliged to submit a report on the change of ownership (final report on the change of shareholder’s ownership), after which he is no longer subject to the disclosure obligations.
An individual or legal entity shall be considered a shareholder in a joint-stock company if the securities are: in the ownership of the individual or legal entity; in the ownership of an entity related to the individual or legal entity and available for purchase by the
above-mentioned entities via an options contract.
An individual or legal entity in violation of the reporting obligations loses the voting
rights arising from the securities until the necessary reports are submitted to the Securities
Commission.

Initial Shareholder’s Ownership Report
First and last name or name of the legal entity
Citizens’ Personal Identification Number or Company
Registration Number
Address of the legal or physical entity that has acquired securities
Legal basis for the acquisition of the securities
Quantity of acquired securities
Date of acquisition
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Report on Change of Shareholder’s Ownership
First and last name or name of the legal entity
Citizens’ Personal Identification Number or Company
Registration Number
Address of the legal or physical entity that has acquired or sold securities
Legal basis for the acquisition or selling of the securities
Quantity of acquired or sold securities
Date of acquisition or selling
Percentage value of the acquired or sold securities

Final Report on Change of Shareholder’s Ownership
First and last name or name of the legal entity
Citizens’ Personal Identification Number or Company
Registration Number
Address of the legal or physical entity that has sold
securities
Legal basis for the selling of the securities
Quantity of sold securities
Date of selling

Reporting obligations of the joint-stock company
The joint-stock company is obliged, within 10 working days of the settlement of
the trade transaction or the performance of the non-trade transaction of securities with
which an individual or legal entity, or entities related to it, directly or indirectly acquire
more than 5% of any type of securities issued by the joint-stock company, or sells or otherwise releases possession of the securities due to which it and its related entities are no
longer in the possession of more than 5% of the securities. to inform the Commission of
the change.
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TO
THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
NOTICE
from the joint-stock company with special reporting obligations for acquired
or sold securities to individual or legal entities
Number and date of notice ___________________________
In accordance with the Law on Securities, the joint-stock company _________
___________________________________, with registry number ___________, St.
“___________________” number ______ city, village _______________, with seat at St.
“___________________” number ______ city, village _______________, reports that:
1. On date ____________ a trade/non-trade transfer of shares has been performed on the
following legal basis: ________________________________________;
2. A transfer of _______ shares was performed, with ______% participation in the fixed
assets of the company
3. The shares were acquired/sold by the legal entity _______________________, with
registry number _______________
4. The shares were acquired/sold by the individual entity ___________________, address
_______________.
5. The shares were acquired/sold by the foreign individual entity ___________________,
with citizenship of _______________ and number of travel document (passport)__________________.
6. Before the change from this notice the individual/legal entity owned _________shares
in the company with __________% participation in the fixed assets;
Name of the company _____________
On behalf of the company ___________________, ______________
(first and last name and function)
Signature and seal _____________
Notes:_________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Exemption from the obligation to provide on request an
annual, semi-annual, quarterly and current report of a
shareholder or stakeholder
The joint-stock company with special reporting obligations may request in writing
from the Securities Commission an exemption from the obligation to provide annual, semiannual, quarterly and current reports to a shareholder or other stakeholder, if such reports
were previously promptly published by the authorized stock exchange or the Securities
Commission.
The request contains: data on the shareholder or other stakeholder requesting a
copy of the reports of the joint-stock company with special reporting obligations; information on the type of report requested and evidence that the reports have been published by
the authorized stock exchange or by the Securities Commission.
The request is signed by the appointed officers from the company. The request
is submitted no later than 24 hours after receiving the request by a shareholder or other
stakeholder for submission of an annual, semi-annual, quarterly or current report of the
joint-stock company with special reporting obligations.
The Commission shall respond to the request within 15 days of the date of receiving the request. The request is submitted to the Securities Commission in the following
form and content:

157

ПРИРАЧНИК ЗА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
MANUAL FOR JOINT-STOCK COMPANIES WITH SPECIAL REPORTING OBLIGATIONS

TO
THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
REQUEST
for exemption from the obligation to provide on request an annual, semi-annual, quarterly and current report to a shareholder or stakeholder
According to Article 2 of the Book of Regulations on the Content, Manner and Timeframes
for Submitting a Request for Exemption from the Obligation for Providing an Annual, Semiannual, Quarterly and Current Report at the Request of a Shareholder or another Stakeholder, the joint-stock company with special reporting obligations ___________________
___________________________________________
(name of the company)
submits a request for exemption from the obligation to provide to a shareholder or stakeholder :
1. annual,
2. semi-annual,
3. quarterly, and
4. current report
____________________________________________________________________
_
(The report to be exempted is circled)
1. Data on the shareholder or other stakeholder requesting a copy of the reports from the
joint-stock company with special reporting obligations;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Information on the type of report requested
3. Evidence that the reports have been promptly published on the authorized stock exchange
4. Find enclosed a copy of the request submitted by the shareholder or other stakeholder
requesting a copy of the reports from the joint-stock company with special reporting obligation
____________________
____________________________________________
(Reg. number of request)
(Name of joint-stock company with special reporting obligations)
(First and last name and function performed and signature of the authorized
representative of the issuer)
______________________
Date of submission of the request
(date, month, year)
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