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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 30.06.2020 година 80% од друштвата објавија јавен повик за 
годишно собрание на акционери (89 друштва од вкупно 111 друштва што имаат обврска 
да објават), што е намалување за 5% во однос на минатата година, кога заклучно со 
30.06.2019 година 85% од друштвата објавиле јавен повик за свикување годишно 
собрание на акционери (96 друштва од вкупно 113 друштва што имале обврска да 
објават). 

Заклучно со 30.06.2020 година 75% од друштвата објавија годишни ревидирани 
финансиски извештаи (83 друштва од вкупно 111 друштва), што е намалување за 5,5% во 
однос на минатата година, кога 80,5% од друштвата објавиле годишни ревидирани 
финансиски извештаи (91 друштво од вкупно 113 друштва). 

Обврската за објавување тримесечни биланси на успех ја испочитувале 97% од 
друштвата, чии хартии од вредност котираат на берза. 

И покрај тоа што е забележан благ пад на бројот на извршени објави поврзани со 
годишните собранија на акционери и со финансиските извештаи на друштвата, вкупната 
транспарентност на друштвата бележи пораст, што се должи на објавувањето на други 
ценовно чувствителни информации.  

Имено, оваа година, за разлика од минатата година друштвата извршија 
дополнително обелоденување на информации за очекуваното влијание на пандемијата 
Covid-19 на работењето на друштвата, така што 93 друштва чии хартии од вредност 
котираат на берза ја известија јавноста за очекуваното влијание на пандемијата Covid-19 
на работењето на друштвата 

Од аспект на финансиското работење, продолжува трендот на профитабилно 
работење на друштвата од секторот финансии (банки и друштва за осигурување), од 
секторот фармација и градежништво, за разлика од другите сектори (угостителство, 
земјоделство, трговија), каде нема изразена профитабилност. 

Со оглед на фактот што пандемијата беше прогласена кон крајот на првото 
тримесечие од годината, влијанието на пандемијата Covid-19 на работењето на 
друштвата ќе може да се согледа во второто полугодие од годината, по објавување на 
полугодишните финансиски извештаи на друштвата, и секако, по завршување на 
годината и по утврдување на годишните резултати. 

Комисијата за хартии од вредност продолжува да ја следи транспарентноста на 
друштвата и да инсистира на навремено и целосно информирање на инвеститорите за 
претпазливо носење на одлуки.  
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Вовед 

Во периодот од 01.01.2020 година до 01.06.2020 година на официјалниот пазар 
на Македонска берза АД Скопје котираат акциите на 100 друштва (99 акционерски 
друштва и едно командитно друштво со акции), а во Регистарот на акционерски друштва 
со посебни обврски за известување во Комисијата за хартии од вредност на РСМ се 
запишани 11 акционерски друштва. 

Во првото шестмесечје на 2020 година, од 100-те друштва кои на 30.06.2020 
година котираат на официјалниот пазар на берзата евидентирани се вкупно 1253 објави 
на СЕИ-НЕТ системот на Македонската берза. Транспарентноста на друштвата во првото 
полугодие од 2020 година бележи благ пораст во однос на транспарентноста во првото 
полугодие од минатата 2019 година, кога од 103 друштва кои котирале на 30.06.2019 
година евидентирани се вкупно 1244 објави на СЕИ-НЕТ системот на берзата.  Имено, ако 
се пресмета просечниот број на објави од друштвата, во првото полугодие од 2020 
година просекот на објави по друштво изнесува 12,5 објави, а во првото полугодие на 
2019 година 12 објави по друштво, што значи поголема транспарентност за 4% во првото 
полугодие на 2020 година во однос на првото полугодие минатата година. 

Зголемената транспарентност во првото полугодите од 2020 година во однос на 
транспарентноста во првото полугодие од 2019 година се должи пред сè на објавите на 
ценовно чувствителни информации што друштвата ги извршија по прогласување на 
пандемијата со Covid-19, а кои се однесуваа на очекуваното влијание на прогласената 
пандемија на работењето на друштвата. Имено, 93 друштва, од вкупно 100 друштва чии 
хартии од вредност котираат на Македонска берза, објавија информација за 
очекуваното влијание на пандемијата во работењето на друштвата. 

Што се однесува до акционерските друштва со посебни обврски за известување 
кои се водат во Регистарот на Комисијата, од 11 акционерски друштва кои на 30.06.2020 
година се водеа во Регистарот, 8 друштва имаат објавувано информации во првото 
шестомесечје од годината. Од овие друштва регистрирани се вкупно 150 објави во 
Регистарот. Минатата година во првото шестомесечје беа регистрирани 118 објави од 10 
друштва, кои на 30.06.2019 година се водеа во Регистарот на Комисијата. Ако се пресмета 
просечниот број на објави од друштвата, во првото полугодие од 2020 година просекот 
на објави по друштво изнесува 13,6 објави, а во првото полугодие на 2019 година 11,8 
објави по друштво, што значи поголема транспарентност за 15% во првото полугодие на 
2020 година во однос на првото полугодие лани. 

Зголемениот пораст на објави на друштвата кои се водат во Регистарот на 
Комисијата во првите шест месеци од 2020 година во однос на  првите шест месеци од 
2019 година се должи на известувањата од двете акционерски друштва, кои во текот на 
2019 година  беа запишани во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски 
за известување по основ на успешно завршена иницијална јавна понуда на акции. 
Имено, едното друштво беше запишано пред крајот на првото полугодие од 2019 
година, а другото друштво во текот на второто полугодие од годината, така што овие 
друштва кои објавуваа информации и извештаи во Регистарот во текот на првото 
шестомесечје од  2020 година, немаа објави во првото шестомесечје од 2019 година. Од 
друга страна, Комисијата во текот на првото полугодие од 2019 година избриша две 
друштва од Регистарот заради стечај на друштвата, кои инаку не објавија ниту едно 
известување во првото полугодие од годината пред да бидат избришани. 
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Во првото полугодие претежно се објавуваат информации поврзани со 
одржување на годишното собрание на акционери (јавен повик и материјали за собрание 
на акционери, како и одлуки донесени на собрание на акционери), финансиски 
извештаи со резултатите од работењето во претходната година, а друштвата чии хартии 
котираат на берза имаат обврска да објават и тримесечен биланс на успех.  

 

Вкупен број на објави од друштвата чии хартии од вредност котираат на берза во периодот 01.01-
30.06.2019 година и 01.01-30.06.2020 година 

 Број на друштва Број на објави 

Kотирани друштва на 30.06.2019 година 1031 1,244 

Kотирани друштва на 30.06.2020 година 100 1,253 

 

Вкупен број на објави од акционерските друштва со посебни обврски за известување во периодот 01.01-
30.06.2019 година и 01.01-30.06.2020 година 

  Број на друштва Број на објави 

АДПОИ на 30.06.2019 година 10 118 

АДПОИ на 30.06.2020 година 112 150 

 

 

                                                           
1 Во периодот по 30.06.2019 година до 30.06.2020 година од котација на официјалниот пазар на Македонска берза се исклучени 
друштвата: Бетон АД Штип на ден 11.07.2019 година поради стечај на друштвото; АД УТТ Македонија Битола на ден 10.10.2019 
година поради преобразба во друштво со ограничена одговорност и друштвото Технометал Вардар АД Скопје на ден 28.11.2019 
година поради стечај на друштвото. 
2 Во периодот по 30.06.2019 година до 30.06.2020 година од Регистарот на АДПОИ е запишано едно друштво, односно на ден 
07.10.2019 година во Регистарот е запишано друштвото Црвени брегови АД Неготино. 
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Објави на јавен повик за собрание на акционери 
 

Друштвата чии акции котираат на берза се должни да објават јавен повик за 
свикување на собрание на акционери на СЕИ-НЕТ системот за електронско известување 
од котираните друштва, а акционерските друштва со посебни обврски за известување 
(АДПОИ) истото да го сторат во Регистарот на АДПОИ кој се води во СРИС системот3 на 
Комисијата за хартии од вредност. 

 
Почнувајќи од 01.01.2020 година заклучно со 30.06.2020 година, на СЕИ НЕТ 

системот на Македонска берза АД Скопје извршени се вкупно 111 објави насловени како 
јавен повик за собрание на акционери, од кои 95 објави се однесуваат на свикување на 
собрание на акционери, а 16 објави се однесуваат на дополнителни известувања 
поврзани со свиканите собранија на акционери (гласање со коресподенција или 
одложување, односно презакажување на свикано собрание).  

 
            Во периодот од 01.01.2019 година заклучно со 30.06.2019 година, на СЕИ НЕТ 
системот на Македонска берза АД Скопје извршени се вкупно 116 објави насловени како 
јавен повик за собрание на акционери, од кои 102 објави се однесуваат на свикување на 
собрание на акционери, а 14 објави се дополнителни известувања поврзани со 
свиканите собранија на акционери (дополнување на дневен ред, одложување односно 
презакажување на свикано собрание и сл.).  

 
Објавени информации на СЕИ-НЕТ со наслов „Јавен повик за собрание“ 

Објави „Јавен повик за собрание на акционери“ до 30. јуни до 30.06.2019 г. до 30.06.2020 г. 

Годишно собрание 91 78.45% 81 72.97% 

Вонредно собрание 11 9.48% 14 12.61% 

Останати известувања поврзани со јавниот повик за собрание 14 12.07% 16 14.41% 

Вкупно 116 100.00% 111 100.00% 

 
 

Годишни и вонредни собранија на акционери 

Од 95-те објави на јавен повик за собрание на акционери во првото шестомесечје 
од годинава, 81 објави се однесуваат на свикување на годишно собрание на акционери, 
а 14 објави се однесуваат за свикување на вонредно собрание на акционери кое не е 
годишно собрание. Минатата година, од 102-те објави во првото шестомесечје, 91 објава 
се однесувала за закажување на годишно собрание на акционери, а останатите 11 објави 
се за закажување на вонредно собрание на акционери. 

Од 11-те акционерски друштва што се водат во Регистарот на Комисијата, 8 
друштва до 30.06.2020 година имаат објавено јавен повик за годишно собрание на 
акционери, додека во првото полугодие од 2019 година јавен повик за собрание на 
акционери објавиле 5 друштва од Регистарот. 

 

 

                                                           
3 Информатички систем за супервизија и известување на Комисијата за хартии од вредност на РСМ 
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Објавени годишни и вонредни собранија на акционери од котирани друштва и АДПОИ 

Годишни и вонредни собранија на акционери закажани до 30.јуни до 30.06.2019 до 30.06.2020 

Објава на јавен повик за годишно собрание на акционери 96 89.72% 89 86.41% 

Објава на јавен повик за вонредно собрание на акционери 11 10.28% 14 13.59% 

Вкупно 107 100.00% 103 100.00% 

 

 Од 100-те друштва чии хартии од вредност котираат на официјалниот пазар на 
Македонска берза АД Скопје, 19 друштва заклучно со 30.06.2020 година сèуште немаат 
објавено јавен повик за годишно собрание на акционери на друштвото на СЕИ-НЕТ 
системот на берзата. Од акционерските друштва со посебни обврски за известување 3 
друштва немаат објавено јавен повик за годишно собрание на акционери. 

Акционерските друштва со посебни обврски за известување кои немаат објавено 
јавен повик за годишно собрание на акционери се акционерски друштва кои и во 
изминатите неколку години немаат вршено објави во Регистарот на Комисијата, а за кои 
Комисијата има преземано и сèуште презема мерки, но истите не вродија со плод, 
односно не ја поттикнаа транспарентноста на овие друштва, кои веројатно не ни 
остваруваат активности во рамките на нивното редовно работење.  

 

Одржани собранија на акционери 

Од закажаните собранија на акционери, заклучно со 30.06.2020 година одржани 
се вкупно 85 собранија на акционери, од кои 74 годишни собранија и 11 вонредни 
собранија на акционери, за што друштвата извршија објави на одлуките донесени на 
одржаните собранија на акционери (освен едно АДПОИ кое одлуките од одржаното 
собрание на акционери ги објави по 30.06.2020 година). 

 

Гласање со коресподенција 

Од одржаните 85 собранија на акционери, акционерите од 23 друштва (27% од 
друштвата што одржаа собранија на акционери во првото шестомесечје од годината), 
имаа можност да гласаат со коресподенција, без физичко присуство на собранието на 
акционери.  
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Имено, следејќи ги препораките на Комисијата за хартии од вредност упатени со 
Соопштението од 16.03.2020 година, 23 друштва им овозможија на акционерите своето 
право на глас на собранието на акционери да го остварат со писмена коресподенција. 
Зголемениот број на друштва кои им овозможуваат на акцонерите своето право на глас 
на собранието на акционери да го остварат преку гласање со коресподенција се должи 
на преземените мерки за спречување на ширењето на вирусот Covid-19. 

 
 

Објавени ревидирани финансиски извештаи 
 
Од вкупно 89 друштва што објавија јавен повик за свикување на годишно 

собрание на акционери, од кои 81 друштво од официјалниот пазар на берзата (котација) 
и 8 друштва од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување 
во Комисијата, 83 друштва објавија ревидирани финансиски извештаи за 2019 година 
заклучно со 30.06.2020 година. При тоа, 61 друштво објавија посебни финансиски 
извештаи, а 22 друштва објавија покрај посебни и консолидирани финансиски 
извештаи4. Од објавените ревидирани финансиски извештаи за 2019 година, 47 
извештаи на ревизорите се со позитивно мислење, односно дека финансиските 
извештаи на друштвото се изготвени согласно релевантната регулатива за финансиското 
известување, во 33 извештаи ревизорите изразуваат резерва за одредени прашања, 
односно изразуваат квалификувано мислење, а 3 извештаи на ревизорите се со 
неповолно мислење, односно со воздржување од мислење. Покрај тоа, во 21 извештаи 
ревизорите обрнуваат внимание, односно нагласуваат одредени прашања за друштвото, 
кои најчесто се однесуваат на континуитетот на работењето. 

Минатата година, од вкупно 96 друштва што објавија јавен повик за свикување на 
годишно собрание на акционери, од кои 91 друштво од официјалниот пазар на берзата 
(котација) и 5 друштва од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за 
известување во Комисијата, 91 друштва објавија ревидирани финансиски извештаи 
заклучно со 30.06.2019 година. При тоа, 66 друштвa објавија посебни финансиски 
извештаи, а 25 друштва објавија покрај посебни и консолидирани финансиски извештаи. 
Од објавените ревидирани финансиски извештаи за 2018 година, 52 извештаи на 
ревизорите се со позитивно мислење, односно дека финансиските извештаи на 
друштвото се изготвени согласно релевантната регулатива за финансиското 
известување, во 35 извештаи ревизорите изразуваат резерва за одредени прашања 
односно изразуваат квалификувано мислење, а 4 извештаи на ревизорите се со 
неповолно мислење, односно со воздржување од мислење. Покрај тоа, во 17 од овие 
извештаи, ревизорите обрнуваат внимание, односно нагласуваат одредени прашања за 
друштвото, кои најчесто се однесуваат на континуитетот на работењето. 

                                                           
4 за друштвата што имаат објавено посебни извештаи и консолидирани извештаи, во анализата се 
земени предвид податоците од објавените консолидирани извештаи 
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Процентот на ревизорски извештаи со позитивно мислење (57% за 2018 година и 
56,6% за 2019 година) упатува на заклучок дека овие друштва ја известувале 
инвеститорската јавност согласно релевантната регулатива за финансиското 
известување и инвеститорите можат да се потпрат на овие финансиски податоци при 
нивните анализи. Сепак, процентот на квалификувани мислења на ревизорите, односно 
мислења со резерва (38,5% за 2018 година и 39,7% за 2019 година), сèуште е висок, 
односно голем дел од друштвата во одреден сегмент на финансиското известување 
отстапуваат од релевантната сметководствена регулатива. Друштвата, пак каде 
ревизорите се воздржуваат од давање мислење или изразуваат неповолно, односно 
негативно мислење (4,4% за 2018 година и 3,6% за 2019 година) потребно е да преземат 
мерки за усогласување на финансиското известување со релевантната регулатива во тој 
домен, со цел финансиските извештаи на друштвата да ја прикажуваат реално и 
објективно финансиската состојба, како и резултатите од работењето и паричните текови 
на друштвата во согласност со релевантната регулатива за финансиското известување. 

Реалното и објективно прикажување на финансиската состојба, како и 
резултатите од работењето и паричните текови на друштвата во согласност со 
релевантната регулатива за финансиското известување е предуслов за привлекување 
инвеститори на пазарот на капитал. 

 Анализирано од аспект на секторот, односно дејноста на друштвата, кај 
друштвата од финансискиот сектор (пред сè банките и друштвата за осигурување) 
доминираат позитивни мислења на ревизорите. Ова пред сè се должи на фактот што 
станува збор за високо регулирани дејности, каде супервизорските органи имаат 
законска надлежност за преземање дејствија во доменот на законитоста на работењето 
на овие друштва и на нивното финансиско известување.  
 Во поглед на финансиските извештаи изготвени од друштвата од останатите 
дејности, како на пример индустрија и угостителство доминираат позитивните мислења 
на ревизорите, иако сепак за значаен дел од финансиските извештаи на друштвата 
изразени се и квалификувани мислења на ревизорите, додека во секторите трговија, 
услуги и земјоделство доминираат квалификуваните мислења на ревизорите. 
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  Мислење на ревизорот за финансиските 

извештаи за 2019 година 
Мислење на ревизорот за финансиските 

извештаи за 2018 година 

Дејност Позитивно 
мислење 

Мислење 
со резерва 

Негативно 
мислење/ 

воздржување 
од мислење 

Позитивно 
мислење 

Мислење 
со резерва 

Негативно 
мислење/ 

воздржување 
од мислење 

Банкарство и 
осигурување 

13 0 0 11 2 0 

Индустрија 15 12 2 19 11 3 
Трговија 6 7 0 6 7 0 

Трговија со нафта 1 1 0 1 1 0 
Фармација 2 0 0 2 0 0 

Градежништво 1 1 0 1 2 0 
Угостителство 2 1 0 2 2 0 

Услуги 5 8 1 7 8 1 
Земјоделство 2 3 0 3 2 0 

Вкупно 47 33 3 52 35 4 
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Остварен финансиски резултат 

 
Од објавените 83 ревидирани финансиски извештаи се констатира дека 66 

друштва 2019 година ја завршиле со позитивен финансиски резултат – нето добивка, а 
17 друштва годината ја завршиле со негативен финансиски резултат – нето загуба. 

Минатата година, од објавените 91 ревидирани финансиски извештаи заклучно 
со 30.06.2019 година, 74 друштва 2018 година ја завршиле со позитивен финансиски 
резултат – нето добивка, а 17 друштва годината ја завршиле со негативен финансиски 
резултат – нето загуба. 

Вкупната добивка на 66-те друштва што во 2019 година оствариле позитивен 
финансиски резултат изнесува 14.876.284 илјади денари или околу 241,89 милиони евра, 
додека вкупната загуба на 17-те друштва што 2019 година ја завршиле со загуба е 915.904 
илјади денари, односно околу 14,89 милиони евра. Во 2018 година, вкупната добивка на 
74-те друштва била 14.875.003 илјади денари или околу 241,87 милиони евра, а вкупната 
загуба на 17-те друштва изнесувала 740.908 илјади денари, односно околу 12 милиони 
евра. Забележан е пораст на вкупната остварена загуба за околу 24% во 2019 во однос на 
2018 година. Вкупниот износ на остварената добивка е речиси ист, меѓутоа за 2019 
година извештаи со остварена добивка објавиле помал број друштва (66 друштва за 2019 
година, во однос на 74 друштва за 2018 година). 

  Финансиски резултат за 2018 год. 
објавен до 30.06.2019 година 

Финансиски резултат за 2019 год. објавен 
до 30.06.2020 година 

  Број на друштва Износ (во илјада денари) Број на друштва Износ (во илјада денари) 

Нето добивка 74 14,875,003  66 14,876,284  

Нето загуба 17 (740,908) 17 (915,904) 
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Анализирано од аспект на дејноста што ја вршат друштвата, речиси сите друштва 

од секторот финансии (12 друштва во 2019 година и 13 друштва во 2020 година) 
претходната година ја завршиле со позитивен финансиски резултат – добивка. Износот 
на добивката што го остваруваат овие друштва е значително повисок од износот на 
добивката што ја остваруваат друштвата од другите дејности – индустрија, фармација, 
трговија со нафта, услуги. 

Во продолжение е даден преглед на бројот на друштва по сектори, што оствариле 
добивка, односно загуба. 

  Финансиски резултат за 2019 
година објавен до 30.06.2020 

година 
 

Финансиски резултат за 2018 година 
објавен до 30.06.2019 година 

Дејност број на друштва 
што оствариле 

добивка 

број на друштва што 
оствариле загуба 

број на друштва што 
оствариле добивка 

број на друштва 
што оствариле 

загуба 

Банкарство и осигурување 12 1 13 0 

Индустрија 22 7 25 8 

Трговија 8 5 9 4 

Трговија со нафта 2 0 1 1 

Фармација 2 0 2 0 

Градежништво 2 0 3 0 

Угостителство 2 1 4 0 

Услуги 12 2 13 3 

Земјоделство 4 1 4 1 

Вкупно 66 17 74 17 

 
Износот на остварениот финансиски резултат по дејности е прикажан во следната 

табела:  

 
  Финансиски резултат за 2019 година 

објавен до 30.06.2020 година  
Финансиски резултат за 2018 година 

објавен до 30.06.2019 година 
Дејност добивка за 2019 

(Износ во илјада денари) 
загуба за 2019  

(Износ во илјада денари) 

добивка за 2018  
(Износ во илјада денари) 

загуба за 2018  
(Износ во илјада 
денари) 

Банкарство и 
осигурување 

7,042,251  (17,075) 7,965,264  0  

Индустрија 2,985,362  (809,246) 3,036,484  (580,088) 

Трговија 96,751  (28,588) 39,467  (21,406) 

Трговија со нафта 1,145,433  0  773,191  (100,127) 

Фармација 1,149,190  0  962,363  0  

Градежништво 337,058  0  131,144  0  

Угостителство 143,868  (995) 147,635  0  

Услуги 1,909,144  (34,832) 1,754,080  (33,480) 

Земјоделство 67,227  (25,168) 65,375  (5,807) 

Вкупно 14,876,284  (915,904) 14,875,003  (740,908) 
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Од 66-те друштва кои годината ја завршиле со нето добивка, 22 друштва имаат 
објавено дивиденден календар што значи дека дел од добивката ќе ја исплатат на 
акционерите како дивиденда (со тоа што едно друштво дивиденда ќе исплати само на 
сопствениците на приоритетните акции, но не и на сопствениците на обични акции), што 
претставува 33% од друштва што ја завршиле годината со нето добивка, односно 26% од 
друштвата што објавиле ревидирани финансиски извештаи до 30.06.2020 година. За 
споредба, минатата година во првото шестомесечје 27 друштва објавија дивиденден 
календар.  

Бројот на друштва што одлучуваат да поделат дивиденда на акционерите во 
првото шестомесечје од 2020 година е намален за 19% во однос на првото шестомесечје 
од 2019 година, што значи дека дел од друштвата се воздржуваат од распределба на 
добивката за дивиденда, односно одлучуваат добивката да ја задржат во друштвата. 

Заклучно со 30.06.2020 година,вкупниот бруто износ на дивиденда што друштвата 
го издвоиле за исплата на акционерите изнесува 5.315.292.812 денари. Минатата година 
заклучно со 30.06.2019 година, вкупниот бруто износ што бил издвоен за исплата на 
дивиденда во 2019 година изнесува 7.486.966.990 денари (во кој износ е вклучена и една 
исплата на авансна дивиденда и исплата на дивиденда на приоритетни акции од страна 
на едно друштво). Во 2020 година, издвоениот износ за исплата на дивиденда е за околу 
29% помал во однос на издвоениот износ за исплата на дивиденда во 2019 година. 
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Објави на тримесечни биланси на успех на друштвата чии хартии од 

вредност котираат на берза 

 

Од 100-те друштва чии хартии од вредност котираат на Македонска берза, 97 
друштва имаат објавено тримесечен биланс на успех. Од објавените 97 тримесечни 
биланси на успех се констатира дека 58 друштва првиот квартал од 2020 година го 
завршиле со позитивен финансиски резултат – нето добивка, а 38 друштва кварталот го 
завршиле со негативен финансиски резултат – нето загуба, додека едно друштво нема 
регистрирано ниту приходи, ниту расходи. 

Во првиот квартал од 2019 година од овие друштва, 62 друштва оствариле 
позитивен финансиски резултат – нето добивка, а 35 друштва кварталот го завршиле со 
негативен финансиски резултат – нето загуба.  

Оттука, за дел од друштвата првиот квартал од 2020 година бил понеповолен за 
финансиското работење на друштвата во однос на истиот квартал од 2019 година. 

Од аспект на оперативните приходи, кај 46 друштва е забележано зголемување 
на остварените приходи од редовно работење во Q1 2020 година во однос на 
остварените приходи од редовно работење во Q1 2019 година, додека 48 друштва 
бележат намалување на приходите од редовно работење во Q1 годинава во однос на   
Q1 лани. 

Вкупната добивка на 58-те друштва што во првиот квартал од 2020 година 
регистрирале добивка изнесува 2.461.742.463 денари, додека вкупната загуба на 38-те 
друштва што тримесечјето го завршиле со загуба изнесува 727.286.000 денари. Во првиот 
квартал од 2019 година, вкупната добивка на 62-те друштва изнесувала 2.908.608.069 
денари, додека вкупната загуба на 35-те друштва што тримесечјето го завршиле со загуба 
изнесувала 420.283.361 денари. Забележан е пад од 15% на вкупната добивка што на 
квартално ниво ја оствариле друштвата чии хартии од вредност котираат на берза оваа 
година, во однос на истата на квартално ниво минатата година, како и пораст за 73% на 
вкупната загуба остварена на квартално ниво во првото тримесечје годинава во однос на 
првото тримесечје минатата година. 

финансиски резултат 01.01-31.03.2019 финансиски резултат 01.01-31.03.2020
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 Гледано од аспект на дејноста на друштвата кои објавиле тримесечен биланс на 
успех на берзата, остварениот финансиски резултат во првото тримесечје од годината по 
сектори е следна: 

 
  01.01.-31.03.2019 година 01.01.-31.03.2020 година 

Дејност Добивка Загуба Добивка Загуба 

Банкарство и осигурување 8 2 8 2 

Индустрија 26 15 25 16 

Трговија 8 4 7 5 

Трговија со нафта 2 0 1 1 

Фармација 2 0 2 0 

Градежништво 3 0 3 0 

Угостителство 1 3 1 3 

Услуги 9 9 8 9 

Земјоделство 3 2 3 2 

Вкупно 62 35 58 38 

  
Оттука, може да се заклучи дека сите друштва од секторите фармација и 

градежништво чии хартии од вредност котираат на берза, кварталот го завршиле со 
добивка, а добивката доминира и кај друштвата од секторите банкарство и осигурување, 
индустрија и трговија. За разлика од нив, во секторите угостителство и услуги, друштвата 
претежно кварталот го завршиле со загуба. 

Од аспект на износот на остварениот финансиски резултат, и во кварталните 
извештаи евидентно е, како и кај годишните извештаи, дека износот на добивката што го 
остваруваат друштвата од секторот финансии е значително повисок од износот на 
добивката што ја остваруваат друштвата од другите дејности – индустрија, фармација, 
трговија со нафта, услуги. 

 
Дејност Добивка Q1 2019 

(износ во денари) 
Загуба Q1 2019 

(износ во денари) 
Добивка Q1 2020 

(износ во денари) 
Загуба Q1 2020 

(износ во денари) 

Банкарство и осигурување 1,636,018,069  (42,626,000) 1,335,405,391  (24,572,000) 

Индустрија 429,962,000  (242,971,361) 363,487,072  (277,090,000) 

трговија 27,949,000  (12,533,000) 28,099,000  (9,828,000) 

Трговија со нафта 42,053,000  0  14,142,000  (292,658,000) 

Фармација 317,597,000  0  344,669,000  0  

Градежништво 11,772,000  0  20,379,000  0  

Угостителство 1,502,000  (33,088,000) 1,567,000  (44,571,000) 

Услуги 424,203,000  (32,637,000) 338,828,000  (38,732,000) 

Земјоделство 17,552,000  (56,428,000) 15,166,000  (39,835,000) 

Вкупно 2,908,608,069  (420,283,361) 2,461,742,463  (727,286,000) 
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Акционерските друштва со посебни обврски за известување што се водат во 
Регистарот на Комисијата немаат законска обврска за објавување на тримесечни 
биланси на успех. 

 

Објави на влијанието на Ковид-19 во работењето на друштвата 

 

Имајќи ја предвид новонастанатата состојба со пандемијата Covid-19 и нејзиното 
влијание на целокупниот живот, а со тоа и на економијата, Комисијата за хартии од 
вредност со Соопштение од 16.03.2020 година ги повика издавачите да обелоденат 
информации во врска со влијанието на Covid-19 врз нивното работење. 

Од 100 друштва чии акции котираат на официјалниот пазар на берзата, 93 
друштва објавија информација за влијанието на Covid-19 врз работењето на друштвата 
во првиот квартал од 2020 година, како и информација за потенцијалните ефекти врз 
идното работење. 
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