
 

ИЗВЕШТАЈ 
за финансиските перформанси на АД за период 01.01-30.06.2020 
година 

 

Наш проактивен регулатор! 
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Вовед 

 

На ден 30.06.2020 година на официјалниот пазар на Македонска берза АД Скопје 
котираат акции на 100 друштва (99 акционерски друштва и едно командитно друштво со 
акции), а во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување на 
Комисијата за хартии од вредност на РСМ се запишани 11 акционерски друштва. 

На 31.08.2020 година, кога истекува рокот за објавување на неревидираните 
полугодишни финансиски извештаи 97 друштва, чии хартии од вредност котираат на 
Македонска берза АД Скопје објавија неревидирани финансиски извештаи за периодот 
01.01.-30.06.2020 година. Тоа значи дека 97% од друштвата во пропишаниот рок ја 
исполниле обврската за објавување на неревидирани полугодишни финансиски извештаи.  

Во поглед на акционерските друштва со посебни обврски кои се водат во Регистарот 
на Комисијата, 7 друштва имаат објавено неревидирани финансиски извештаи за периодот 
01.01.-30.06.2020 година, односно 63,64% од друштвата со посебни обврски за 
известување ја исполниле обврската за објавување на неревидирани полуполугодишни 
финансиски извештаи. 

Акционерските друштва кои немаат објавено полугодишни финансиски извештаи се 
акционерски друштва кои подолг период не ги исполуваат обврските за објавување, а за 
кои Комисијата има преземано и сè уште презема мерки согласно законските 
надлежности. 

 Предмет на овој Извештај се објавените неревидирани финансиски извештаи од 
друштвата чии акции котираат на берза и од акционерските друштва со посебни обврски 
за известување кои се водат во Регистарот на Kомисијата, односно сублимирани се 
податоците од 104 друштва. Од нив, 91 друштво се друштва од стопанството, 10 
акционерски друштва се банки, 1 е брокерска куќа и 2 се друштва за осигурување. 
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1. Акционерски друштва од стопанството 

Од акционерските друштва од стопанството, 91 друштво имаат објавено 
неревидирани полугодишни финансиски извештаи за 2020 година, од кои 24 друштва, 
покрај поединечните, имаат објавено и консолидирани полугодишни финансиски 
извештаи, кои се земени предвид во оваа нализа.  

 

1.1. Успешност во работењето на друштвата за периодот 01.01.-30.06.2020 
година 

Оперативни приходи 

Акционерските друштва од стопанството кои објавиле полугодишни неревидирани 
финансиски извештаи, во првото шестомесечје од годината (01.01.-30.06.2020 година) 
реализирале приходи од редовно работење во вкупен износ од 53.536.628 илјади денари, 
што е намалување за 14,75% во однос на вкупно остварените приходи од редовно 
работење за истиот период минатата година (01.01-30.06.2019 година), кога овие друштва 
реализирале оперативни приходи во вкупен износ од 62.755.789 илјади денари. 

Најголем дел од остварените приходи во првото полугодие од 2020 година се 
остварени од друштвата од секторите индустрија (34,45%), трговија со нафта (29,57%), 
услуги (13,67%) и фармација (12,70%), додека значително помало е учеството на другите 
сектори во вкупно остварените приходи во шестомесечјето (градежништво со 5,84%, 
земјоделство со 1,97%, трговија со 1,47% и угостителство со 0,33%). 

Минатата година, 2019 година, најголем дел од остварените приходи во првото 
полугодие се остварени од друштвата од секторите трговија со нафта (36,61%), индустрија 
(32,18%), услуги (12,53%) и фармација (9,75%), додека значително помало е учеството на 
другите сектори во вкупно остварените приходи во шестомесечјето (градежништво со 
5,09%, земјоделство со 1,92%, трговија со 1,51% и угостителство со 0,41%). 

Кај 31 друштво од стопанството забележано е зголемување на приходите, 58 
друштва реализирале помали приходи од минатата година,  додека 2 друштва воопшто не 
оствариле приходи во 2020 година. Зголемување на приходите е регистрирано кај двете 
друштва од секторот фармација и кај дел од друштвата од секторите индустрија, 
земјоделство, услуги. Намалување на приходите доминира во секторите трговија со нафта, 
каде двете друштва регистрираа намалување на приходите од редовно работење, како и 
кај друштвата од секторите индустрија, трговија, угосителство и услуги. Најголем дел (93%) 
од друштвата што регистирале намалување на приходите во образложението имаат 
наведено дека намалувањето на приходите се должи на пандемијата со КОВИД-19 и 
нејзиното влијание на работењето на друштвата. 
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Оперативна добивка/загуба 

Од акционерските друштва од стопанството кои објавиле полугодишни 
неревидирани финансиски извештаи, оперативна добивка во периодот 01.01.2020 – 
30.06.2020 година оствариле 53 друштва од стопанството, односно 58,24% од 
акционерските друштва од стопанството првото шестoмесечје од 2020 година го завршиле 
со позитивен финансиски резултат од оперативни активности, а 38 акционерски друштва 
од стопанството, односно 41,76% од акционерските друштва од стопанството полугодието 
го завршиле со негативен финансиски резултат од оперативни активности – оперативна 
загуба. 

Во однос на минатата година, забележано е влошување на успешноста во 
работењето на дел од друштвата. Имено, од 90 друштва1, 61 друштво (67,78% од 
друштвата) првото полугодие од 2019 година го завршиле со оперативна добивка, додека 
29 друштва (32,22% од друштвата) со оперативна загуба. 

 

                                                             
1 едно акционерско друштво е запишано во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување по 30.06.2019 
година, и не било во обврска да објави полугодишни финансиски извештаи за 2019 година.  
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Нето добивка/загуба 

За истиот период во 2020 година, 55 акционерски друштва од стопанството (60,44%) 
оствариле нето добивка во вкупен износ од 2.882.271 илјади денари, а 36 акционерски 
друштва од стопанството (39,56%) за првото полугодие од 2020 година искажале нето 
загуба во вкупен износ од 750.095 илјади денари. Минатата година, од 90 друштва, 64 
друштва (71,11% од друштвата) првото полугодие го завршиле со нето добивка во вкупен 
износ од 3.452.427 илјади денари, додека 26 друштва (28,89% од друштвата) првото 
полугодите од 2019 година го завршиле со нето загуба во вкупен износ од 504.345 илјади 
денари. 

Три друштва, првото полугодие од 2020 година го завршиле со оперативна загуба, 
но реализирале нето добивка, односно завршиле со позитивен финансиски резултат што 
се должи на приходите од финансирање, а не на нивното редовно работење. Од друга 
страна, едно друштво полугодието го завршило со оперативна добивка, но реализирало 
нето загуба. 

 

Следува преглед на остварените приходи од редовно работење и на остварениот 
финансиски резултат на акционерските друштва од стопанството по сектори за периодот 
01.01.-30.06.2020 година: 

во илјади денари 
 
 

Сектор 

Оператив. 
приходи 
01.01.-
30.06.19 

Оператив. 
приходи 
01.01-
30.06.20 

Оператив. 
добивка 
01.01.-
30.06.19 

Оператив. 
загуба 
01.01.-
30.06.19 

Оператив. 
добивка 
01.01-
30.06.20 

Оператив. 
загуба 
01.01.-
30.06.20 

Нето 
добивка 
01.01.-
30.06.19 

Нето 
загуба 
01.01.-
30.06.19 

Нето 
добивка 
01.01-
30.06.20 

Нето 
загуба 
01.01.-
30.06.20 

Градежништво 3,193,660  3,127,017  65,887  (359) 52,740  (21) 105,864  (359) 101,238  (21) 

Земјоделство 1,206,665  1,053,317  138,911  (46,611) 120,385  (106,979) 114,885  (89,228) 109,014  (160,272) 

Индустрија 20,194,742  18,444,021  1,572,441  (333,600) 1,392,918  (250,987) 1,353,534  (362,002) 1,234,492  (222,957) 

Трговија 950,411  788,137  99,550  (10,806) 71,898  (3,717) 76,571  (19,269) 58,791  (3,916) 

Трговија со нафта 22,971,870  15,833,284  234,569  0  43,849  (227,421) 269,738  0  71,993  (207,960) 

Угостителство 253,181  173,892  23,208  (19,610) 4,526  (111,308) 60,511  (21,313) 4,765  (72,407) 

Услуги 7,863,876  7,319,484  1,083,037  (9,667) 857,107  (78,076) 958,239  (12,174) 722,744  (82,562) 

Фармација 6,121,384  6,797,476  602,275  0  694,900  0  513,085  0  579,234  0  

Вкупно 62,755,789  53,536,628  3,819,878  (420,653) 3,238,323  (778,509) 3,452,427  (504,345) 2,882,271  (750,095) 
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Нето профитна маржа 

Од 55-те акционерски друштва од стопанството кои оствариле нето добивка во 
првото шестмесечје оваа година, 3 друштва се од градежништвото, 3 друштва од секторот 
земјоделство, 30 друштва од индустријата, 9 друштва од секторот трговија, 1 друштво од 
секторот трговија со нафта и нафтени деривати,  1 друштво од угостителскиот сектор, 6 
друштва кои вршат услужна дејност и 2 друштва од секторот фармација. 

Остварената нето профитна маржа на овие друштва се движи во распонот од 0,11% 
до 79,85%, при што просечно остварената нето профитна стапка по сектори е следна: 

Сектор 01.01.-30.06.2019 година 01.01.-30.06.2020 година 

Број на друштва 
што оствариле 
нето добивка  

Просечна нето 
профитна маржа  

Број на друштва 
што оствариле 
нето добивка  

Просечна нето 
профитна маржа 

Градежништво 3 друштва 3.31% 3 друштва 3.24% 

Земјоделство 4 друштва 9.52% 3 друштва 10.35% 

Индустрија 33 друштва 6.70% 30 друштва 6.69% 

Трговија 9 друштва 8.06% 9 друштва 7.46% 

Трговија со нафта 2 друштва 1.17% 1 друштво 0.45% 

Угостителство 2 друштва 23.90% 1 друштво 2.74% 

Услуги 9 друштва 12.19% 6 друштва 9.87% 

Фармација 2 друштва 8.38% 2 друштва 8.52% 

 

 

Може да се забележи дека освен во секторите фармација и земјоделство, каде е 
забележан пораст на нето профитната стапка, во сите други сектори нето профитната 
стапка бележи намалување во  првото полугодие од 2020 година во однос на истиот 
период минатата година.  
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1.2. Финансиска состојба на друштвата на 30.06.2020 година 

 

Актива, пасива и капитал 

Вкупната актива на акционерските друштва од стопанството кои објавиле 
полугодишни неревидирани финансиски извештаи, во првото шестoмесечjе од годината 
изнесува 140.783.476 илјади денари и истата е за 1,37% поголема во однос на вкупната 
актива на друштвата на крајот од првото шестoмесечjе минатата година, кога изнесувала 
138.874.76 илјади денари. 

 

 

Во поглед на изворите на финансирање на акционерските друштва од стопанството 
кои објавиле полугодишни неревидирани финансиски извештаи, вкупните обврски на 
друштвата од стопанството на 30.06.2020 година се зголемиле за 1,44% од 54.289.781 
илјади денари минатата година на 55.071.040 илјади денари на 30 јуни оваа година, додека 
вкупниот износ на капиталот и резервите на друштвата се зголемил за 1,33% од 84.586.608 
илјади денари минатата година на 85.712.206 илјади денари оваа година. 

 

Сектор Вкупни 
обврски 
30.06.2019 
(илјади ден.) 

Вкупни 
обврски 
30.06.2020 
(илјади ден.) 

2020/2019 Капитал 
30.06.2019 
(илјади ден.) 

Капитал 
30.06.2020 

(илјади ден.) 

2020/2019 

Градежништво 5,506,737  5,137,339  93.29% 7,631,426  7,913,815  103.70% 

Земјоделство 4,885,651  4,750,994  97.24% 4,422,977  4,547,982  102.83% 

Индустрија 26,355,269  26,952,390  102.27% 21,702,049  22,310,505  102.80% 

Трговија 1,831,846  1,837,321  100.30% 3,553,458  3,577,630  100.68% 

Трговија со нафта 4,599,967  4,204,826  91.41% 8,810,376  8,956,377  101.66% 

Угостителство 366,948  273,165  74.44% 3,234,240  3,195,135  98.79% 

Услуги 7,109,530  6,985,971  98.26% 24,481,290  23,512,080  96.04% 

Фармација 3,633,833  4,929,034  135.64% 10,750,792  11,698,682  108.82% 

Вкупно 54,289,781  55,071,040  101.44% 84,586,608  85,712,206  101.33% 

 

Сектор Вкупна 
актива 
30.06.2019 
(илјади ден.) 

Вкупна 
актива 
30.06.2020 
(илјади 
ден.) 

2020/19 

Градежништво 13,138,163  13,051,154  99.34% 

Земјоделство 9,308,628  9,298,976  99.90% 

Индустрија 48,057,318  49,263,126  102.51% 

Трговија 5,383,680  5,414,950  100.58% 

Трговија со нафта 13,410,344  13,161,203  98.14% 

Угостителство 3,601,188  3,468,300  96.31% 

Услуги 31,590,820  30,498,051  96.54% 

Фармација 14,384,625  16,627,716  115.59% 

Вкупно 138,874,766  140,783,476  101.37% 
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Учество во вкупната актива  на 30.06.2020 година
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Ликвидност и солвентност 

Поголемиот дел од акционерските друштва од стопанството на 30.06.2020 година 

имаат задоволително ниво на ликвидност. Имено, 32 друштва од вкупно 91 друштва (35% 

од акционерските друштва од стопанството) имаат показател на тековна ликвидност 

поголем од 1, што значи дека овие друштва располагаат со доволно тековни средства за 

да ги покријат краткорочните обврски на друштвото. При тоа, 32 друштва од вкупно 91 

друштво од стопанството (35% од друштвата од стопанството) имаат тековна ликвидност 

повисока од 2, што значи дека краткорочните обврски се солидно покриени со тековни 

средства. Од друга страна, пак, 27 од друштвата имаат тековна ликвидност под 1, што значи 

дека не располагаат со доволно ликвидни средства за да ги покријат краткорочните 

обврски. Што се однесува до ликвидноста на друштвата во првото полугодие минатата 

година, 62 друштва од вкупно 90 друштва (69% од друштвата) имале ликвидност поголема 

од 1, додека кај 28 друштва (31% од друштвата), показателот на тековна ликвидност бил 

под 1. 

Во поглед на задолженоста на друштвата на 30.06.2020 година, 63 друштва (69% 

од друштвата) имаат коефициент на вкупна задолженост помал од 50%, што значи дека 

средствата на овие друштва претежно се финансираат со сопствени извори, додека кај 28 

друштва (31% од друштвата) коефициентот на вкупна задолженост е поголем од 50%, што 

упатува на заклучок дека активата на овие друштва претежно се финансира со обврски. 

Коефициентот на задолженост и минатата година кај 63 друштва бил помал од 50%, додека 

27 друштва имале коефициент на задолженост поголем од 50%. 

Просечните индикатори на ликвидност и задолженост по сектори се следни: 

 
Сектор Тековна 

ликвидност 
(30.06.2019) 

Тековна 
ликвидност 
(30.06.2020) 

Вкупна 
задолженост 
(30.06.2019) 

Вкупна 
задолженост 
(30.06.2020) 

Градежништво 1.41  1.58  0.42  0.39  

Земјоделство 0.94  0.99  0.52  0.51  

Индустрија 1.15  1.24  0.55  0.55  

Трговија 0.96  1.18  0.34  0.34  

Трговија со нафта 1.24  1.34  0.34  0.32  

Угостителство 5.43  4.54  0.10  0.08  

Услуги 1.37  1.33  0.23  0.23  

Фармација 2.07  1.88  0.25  0.30  
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2. Банки 

Заклучно со 31.08.2020 година на СЕИ-НЕТ порталот на Македонска берза АД Скопје 
и во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување објавени се 
полугодишните извештаи на 10 банки и на 1 брокерска куќа, како и на 2 друштва за 
осигурување. И минатата година, 10 банки, 1 брокерска куќа и 2 друштва за осигурување 
имаат објавено неревидирани полугодишни финансиски извештаи за 2019 година. Од нив, 
само една банка и оваа и минатата година има објавено и консолидирани финансиски 
извештаи за првото шестомесечје од годината. 

 

2.1. Успешност во работењето на банките за периодот 01.01-30.06.2020 
година 

Приходи од камати и провизии 

Банките и брокерската куќа кои објавиле полугодишни неревидирани финансиски 
извештаи, во првото шестомесечје од годината (01.01.-30.06.2020 година) реализирале 
приходи од камати во вкупен износ од 7.494.561 илјади денари, што е намалување за 2,14% 
во однос на вкупно остварените приходи од камати за истиот период минатата година, кога 
изнесувале 7.658.823 илјади денари.  Расходите за камати бележат намалување за 14,48%, 
односно расходите за камати во вкупен износ за периодот 01-01.-30.06.2020 година 
изнесувале 1.239.553 илјади денари, додека за истиот период минатата година биле 
1.449.367 илјади денари. Нето приходите од камати се зголемени за 0,73%, односно од 
6.209.456 илјади денари за првото полугодие од 2019 година пораснале на 6.255.008 
илјади денари за првото полугодие од 2020 година. 

Нето приходите од провизии и од надоместоци за периодот 01.01.-30.06.2020 
година бележат намалување за 6,52%, од 1.893.791 илјади денари во првото полугодие од 
2019 година на 1.770.239 илјади денари во првото полугодие од 2020 година, што се должи 
пред сè на порастот на расходите за провизии и за надоместоци кои во вкупен износ за 
периодот 01.01-30.06.2020 година изнесувале 1.029.719 илјади денари и биле поголеми за 
4,72% во однос на расходите за провизии и за надоместоци кои во вкупен износ во првото 
полугодие од 2019 година изнесувале 983.352 илјади денари. Приходите од провизии и од 
надоместоци во првото полугодие од 2020 година се во вкупен износ од 2.799.958 илјади 
денари и истите се за 2,68% помали од приходите од провизии и од надоместоци за првото 
полугодие од 2019 година, кога изнесувале 2.877.143 илјади денари. 

Нето добивка/загуба 

Сите 10 банки и 1 брокерска куќа кои објавиле полугодишни финансиски извештаи 
на пазарот на капитал, за периодот 01.01.-30.06.2020 година оствариле нето добивка, 
додека истиот период минатата година, 8 банки и 1 брокерска куќа оствариле нето 
добивка, а две банки првото шестомесечје од 2019 година го завршиле со нето загуба. 

Вкупниот износ на остварените нето добивки на банките и на брокерската куќа за 
периодот 01.01.-30.06.2020 година изнесува 2.870.447 илјади денари и истиот е за 12,92% 
помал од вкупниот износ на остварените нето добивки за периодот 01.01.-30.06.2019 
година кога бил 3.296.290 илјади денари. 
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во илјади денари 01.01.-30.06.2020 01.01.-30.06.2019 2020/2019 

Приходи од камати 7,494,561  7,658,823  97.86% 

Расходи за камати 1,239,553  1,449,367  85.52% 

Нето приходи од камати 6,255,008  6,209,456  100.73% 

Приходи од провизии и од надоместоци 2,799,958  2,877,143  97.32% 

Расходи за провизии и од надоместоци 1,029,719  983,352  104.72% 

Нето приходи од провизии и од надоместоци 1,770,239  1,893,791  93.48% 

Нето добивка/загуба 2,870,447  3,296,290  87.08% 

 Намалувањето на приходите на банките, како и на остварениот финансиски 
резултат во првото полугодие од годината се должи на состојбата во економијата како 
последица на пандемијата со КОВИД-19. Негативните последици од пандемијата кои се 
покажаа во реалниот сектор, се прелеваат и на банкарскиот сектор, кој регистрира 
намалување на редовните приходи од камати и од провизии и од надоместоци. 

 

2.2. Финансиска состојба на банките на 30.06.2020 година 

Актива, пасива и капитал 

Вкупната актива на банките и на брокерската куќа кои имаат објавено полугодишни 
финансиски извештаи, на 30.06.2020 година изнесува 443.225.725 илјади денари и истата 
е за 2,31% поголема во споредба со вкупната актива на 31.12.2019 година кога била 
433.206.476 илјади денари. 

Вкупните обврски бележат пораст за 2,11%, така што од 379.240.860 илјади денари 
на 31.12.2019 година се зголемиле на 387.241.669 илјади денари на 30.06.2020 година. И 
капиталот бележи пораст од 3,74%, така што од 53.965.616 илјади денари на 31.12.2019 
година се зголемил на 55.984.056 илјади денари на 30.06.2020 година. 

 

во илјади денари 30.06.2020 31.12.2019 г 2020/2019 

Вкупна актива 443,225,725  433,206,476  102.31% 

Вкупни обврски 387,241,669  379,240,860  102.11% 

Капитал 55,984,056  53,965,616  103.74% 

 

3. Друштва за осигурување 

На 30.06.2020 година на Македонска берза АД Скопје котираат акциите од две 
друштва за осигурување и истите заклучно со 31.08.2020 година на СЕИ-НЕТ порталот на 
Македонска берза АД Скопје имаат објавено неревидирани полугодишни извештаи. 
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3.1. Успешност во работењето на друштвата за осигурување за периодот 
01.01-30.06.2020 година 

Двете друштва за осигурување, кои на СЕИ-НЕТ системот на Берза објавиле 
полугодишни неревидирани финансиски извештаи, во првото шестомесечје од годината 
(01.01.-30.06.2020 година) реализирале приходи од работењето (заработена премија, 
приходи од вложувања, приходи по основ на провизии од реосигурување, и останати 
приходи) во вкупен износ од 953.671 илјади денари, што е намалување за 1,69% во однос 
на вкупно остварените приходи од работењето за истиот период минатата година, кога 
изнесувале 970.110 илјади денари.  

Расходите од работењето (настанати штети, промени во останатите технички 
резерви, трошоци за бонуси и попусти, нето трошоци за спроведување на осигурувањето, 
трошоци од вложувања и останати осигурително технички трошоци) бележат намалување 
за 4,54%, односно расходите од работењето во вкупен износ за периодот 01-01.-30.06.2020 
година изнесувале 868.121 илјади денари, додека за истиот период минатата година биле 
909.432 илјади денари.  

Нето добивка/загуба 

Двете друштва за осигурување за периодот 01.01.-30.06.2020 година реализирале 
нето добивка во вкупен износ од 85.550 илјади денари, што е пораст за 40,99% во однос на 
вкупниот износ на реализираната добивка од двете друштва за истиот период минатата 
година, кога изнесувала 60.678 илјади денари. 

во илјади денари 01.01.-30.06.2020 01.01.-30.06.2019 2020/2019 

Приходи од работењето 953.671 970.110 98,31% 

Расходи од работењето 868.121 909.432 95,46% 

Нето добивка/загуба 85.550 60.678 140,99% 

 

3.2. Финансиска состојба на друштвата за осигурување на 30.06.2020 година 

Актива, пасива и капитал 

Вкупната актива на двете друштва за осигурување кои имаат објавено полугодишни 
финансиски извештаи, на 30.06.2020 година изнесува 6.059.664 илјади денари и истата е 
за 13,56% поголема во споредба со вкупната актива на 30.06.2019 година кога била 
5.336.177 илјади денари. 

Вкупните обврски бележат пораст за 17,60%, така што од 721.960 илјади денари на 
30.06.2019 година се зголемиле на 849.033 илјади денари на 30.06.2020 година. И 
капиталот бележи пораст од 1,82%, така што од 2.494.137 илјади денари на 30.06.2019 
година се зголемил на 2.539.446 илјади денари на 30.06.2020 година. 

 
во илјади денари 30.06.2020 30.06.2019 2020/2019 

Вкупна актива 6.059.664 5.336.177 113,56% 

Вкупни обврски 849.033 721.960 117,60% 

Бруто технички резерви 2.671.184 2.120.080 125,99% 

Капитал 2.539.446 2.494.137 101,82% 
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4. Резиме 

 
Транспарентноста на друштвата чии хартии од вредност котираат на берза и на 

акционерските друштва со посебни обврски за известувањe што се водат во Регистарот на 
Комисијата е на солидно ниво и може да се заклучи дека прогласената пандемија на Covid-
19 не влијаеше во голема мера на обемот на информации што им се достапни на 
инвеститорите преку платформите за известување на Берзата и на Комисијата. 

Имено, заклучно со 31.08.2020 година 94% од друштвата што имаат обврска да 
објават неревидирани полугодишни финансиски извештаи на пазарот на капитал (104 
друштва од вкупно 111 друштва што имаат обврска да објават), ја исполнија обврската за 
обелоденување на полугодишните финансиски податоци. Во однос на минатата година 
нема промени на бројот на друштва што ја исполниле обврската за објава на полугодишни 
извештаи, освен едно акционерско друштво со посебни обврски за известување, кое било 
запишано во Регистарот по 30.06.2019 година, и немало обврска за објавување во 2019 
година. 

Од аспект на финансиското работење, забележано е намалување на приходите од 
работењето на друштвата и на остварениот финансиски резултат во првото шестомесечје 
од 2020 година во однос на првото шестомесечје од 2019 година.  

Акционерските друштва од стопанството кои објавиле полугодишни неревидирани 
финансиски извештаи, во првото шестомесечје од годината регистрирале намалување на 
приходите од работењето во однос на приходите во првото шестмесечје минатата година 
за 14,75%. Имено, во првото шестомесечје од годината (01.01.-30.06.2020 година) 
друштвата реализирале приходи од редовно работење во вкупен износ од 53.536.628 
илјади денари, додека вкупно остварените приходи од редовно работење за истиот 
период минатата година (01.01-30.06.2019 година), изнесувале 62.755.789 илјади денари. 

Бројот на друштва од стопанството што реализирале нето добивка во првото 
полугодие од 2020 година во однос на 2019 година е намален од 64 друштва на 55 друштва, 
при што вкупниот износ на остварената нето добивка на друштвата е намален за 16,51%, 
од 3.452.427 илјади денари остварен во првото полугодие на 2019 година на 2.882.271 
илјади денари во првото полугодие од 2020 година. 

Речиси сите друштва од стопанството кои регистрираа намалување на приходите од 
работењето објавија дека истото се должи на пандемијата КОВИД-19, која влијае на 
намалување на обемот на работа, како од аспект на производството, така и од аспект на 
продажбата. 

Негативните последици од пандемијата кои се покажаа во реалниот сектор, се 
рефлектираа и врз финансискиот сектор, пред сè на банкарскиот сектор, кој регистрира 
намалување на редовните приходи од камати и од провизии и од надоместоци, а во 
следниот период се очекува уште повидливо влијание на кризата врз финансискиот сектор 
каде ефектите се со одложено дејство. 

Комисијата за хартии од вредност продолжува да ја следи транспарентноста на 
друштвата и во континуитет инсистира на навремено и целосно информирање на 
инвеститорите за информирано донесување одлуки.   


	Вовед

