
П Р О С П Е К Т 
 

 
 

 

СКОВИН АД Скопје 
Друштво за земјоделско-сточарско производство, преработка и 

промет на големо и мало, увоз-извоз 
 

ул.15-ти Корпус бр.3 Скопје 
www.skovin.com.mk 

 
______________________________________________________________ 
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До Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје е доставено 
барање за котација на акциите на Сковин АД Скопје на Официјалниот 
пазар, на потсегмент Задолжителна котација. Номиналната  вредност на 
една акција на Сковин АД Скопје изнесува 310 денари. Барањето за 
котација се однесува на : 
 
              -1.096.954 обични акции со право на глас 
 
 
Пред котацијата на Официјалниот пазар на Македонската берза АД 
Скопје со акциите на Сковин АД Скопје се тргувало на Редовен пазар на 
Македонската берза на потсегментот Пазар на акционерски друштва со 
посебни обврски за известување. 
 
 
 
 

Покровител на котацијата 
 
 

ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје 
Ул. Македонија 11 а Скопје 

 
 
 

Скопје, април 2013 година 

http://www.skovin.com.mk/


Врз основа на Одлуката за котација на хартии од вредност бр. 02-1276/2 
од 08. 04. 2013 година, со која се овластува извршниот директор на 
Сковин АД Скопје да ги потпише сите документи во врска со котацијата 
на Сковин АД Скопје на Берзата, во името на Одборот на директори на 
Сковин АД Скопје, извршниот директор ја потпишува следнава  
 

И З Ј А В А 
ОД ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА СКОВИН АД Скопје 

 
 

Според нашите уверувања и во согласност со нашите сознанија и 
податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и 
кривична одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој проспект 
сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, 
добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на СКОВИН 
АД Скопје, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се 
изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и 
вистинитоста на овој проспект. 
 
                                                                         Извршен директор  
                                                                             Марија Митева  
 
 
 
Проспектот е изработен во согласност со Правилата за котација на 
хартии од вредност објавени од Македонската берза на хартии од 
вредност АД Скопје во март 2013 година. 
 
Ревизор на годишните сметки на СКОВИН АД Скопје за 2011 и 2012 
година е Друштвото за ревизија, проценка и финансиски консалтинг Б и 
Љ, Боро и  Љупчо ДОО Скопје, со адреса на ул. Дрезденска бр. 52 
Скопје. 
 
Покровител на котацијата на СКОВИН АД Скопје е брокерската куќа 
ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје, со адреса на ул. Македонија 11 а Скопје. 
 
Назив и адреси на банките на СКОВИН АД Скопје: 
-Комерцијална банка АД Скопје, кеј Димитар Влахов бр.4 Скопје 
-НЛБ Тутунска банка АД Скопје, ул.Водњанска бр.1 Скопје 
-Шпаркасе банка АД Скопје, ул.Македонија 9-11 Скопје 
 
Проспектот не претставува понуда за продажба, ниту повик за купување 
на акциите на СКОВИН АД Скопје. Проспектот не смее да се смета за 
препорака за купување акции на СКОВИН АД Скопје, а секој 
потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на 
финансиската состојба и работењето на СКОВИН АД Скопје. 
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1.   ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ  
 
 
1.1.Назив и седиште на издавачот 
 
Полниот назив на издавачот гласи: Друштво за земјоделско-сточарско 
производство, преработка и промет на големо и мало, увоз-извоз 
СКОВИН АД Скопје. 
 
Скратениот назив на издавачот гласи: СКОВИН АД Скопје. 
 
Седиштето на СКОВИН АД Скопје е на ул.15-ти Корпус бр.3 Скопје. 
 
 
1.2.Износ на вкупниот номинален капитал, пооделните родови 
акции со нивните главни крактеристики, бројот и вкупната 
номинална  вредност на секој род 
 
Вкупниот номинален капитал на СКОВИН АД Скопје, односно основната 
главнина изнесува 340.055.740 денари, а претставен е преку 1.096.954 
акции. 
Номинална вредност на една акција изнесува 310 денари. 
 
Бројот на обичните акции изнесува 1.096.954 со вкупна номинална 
вредност од 340.055.740 денари. 
 
Во рамките на вкупната основна главнина обичните акции учествуваат со 
100 %. 
 
 
1.3.Одредби од Статутот кои ги регулираат промените во капиталот 
и правата кои произлегуваат од различните родови акции 
 
Основната главнина на Друштвото може да се зголеми или намали со 
одлука на Собранието на акционери. Одлуката за зголемување, односно 
намалување на основната главнина се донесува со мнозинство гласови 
од две третини од акциите со право на глас претставени на Собранието. 
 
Секоја обична акција на нивните сопственици им дава: 
 
-право на глас во Собранието на Друштвото; 
-право на исплата на дел од добивката во вид на дивиденда; 
-во случај на стечај или ликвидација на Друштвото право на сразмерно 
учество во поделбата на стечајната, односно ликвидационата маса. 
 
 
 
 
 
 



1.4.Промени во структурата на капиталот во последните две години 
во поглед на емитираниот капитал и бројот и родовите акции кои го 
сочинуваат вкупниот капитал 
 
Во последните две години не се случиле промени во капиталот на 
СКОВИН АД Скопје во поглед на износите на емитираниот капитал. 
Промени не се случиле ниту во бројот и родовите акции кои го 
сочинуваат вкупниот  капитал. 
 
 
1.5.Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност 
 
СКОВИН АД Скопје нема издадено должнички конвертибилни хартии од 
вредност. 
 
 
1.6.Имиња на акционери кои поседуваат над 5% од акциите со право  
      на глас 
 
Доминантен акционер е Фершпед АД Скопје со адреса на ул. Македонија 
бр.11 а Скопје и ЕМБС 4057465. Фершпед АД Скопје поседува 1.060.680 
обични акции кои претставуваат 96,69% од основната главнина на 
Друштвото, односно од акциите со право на глас. 
 
На 31. 12. 2012 година нема други акционери кои поседуваат повеќе од 
5% од акциите со право на глас. 
 
 
1.7.Мнозинско учество во одредени друштва 
 
СКОВИН АД Скопје не поседува мнозинско учество во одредени друштва 
и поради тоа не изготвува консолидирани финансиски извештаи. 
 
 
1.8.Ревидирани финасиски извештаи за 2011 и 2012 година 
 
 
Финансиските извештаи на СКОВИН АД Скопје за 2011 и 2012 година се 
ревидирани од страна на друштвото за ревизија, проценка и финансиски 
консалтинг Б и Љ, Боро и  Љупчо Доо Скопје. 
  
Во продолжение следи приказ на Билансот на состојба и Билансот на 
успех на СКОВИН АД  Скопје за 2011 и 2012 година. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

БИЛАНС НА УСПЕХ 
 
во илјади денари 

2012 2011 

                                                                                 _________    _________   
Приходи од продажба                                                        476.431       317.984 
Остварени оперативни приходи                                         23.284         17.007 
 
Промена на вредноста на залихите на  
готовите производи и производството во тек                    -5.522         32.118 

 
Потрошени материјали и ситен инвентар                      -307.055     -201.664 
Трошоци за вработените                                                   -48.182       -46.505 
Амортизација                                                                      -28.849       -25.818 
Набавна вредност на продаденa стокa                              -6.041         -6.863 
Останати оперативни расходи                                        -100.873       -74.604 
                                                                                       _________     _________ 
 
Добивка од работење                                                        3.193         11.665 
 
Финансиски приходи                                                           12.348             523 
Финансиски расходи                                                          -14.354       -10.954 
                                                                                       _________     _________ 
Нето финансиски расходи                                                  -2.006       -10.431 
 
Добивка пред оданочување                                             1.187          1.224 
 
Данок на непризнаени расходи                                             -398           -404 
______________________________________________________________ 
Добивка по оданочување                                                    789             820 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БИЛАНС НА СОСТОЈБА 
во илјади денари 

2012      2011 
                                                                                        _______    _______ 
СРЕДСТВА 
Нетековни средства 
Нематеријални средства                                                           309               515 
Недвижности, постројки и опрема                                     433.451        433.685 
Вложувања, расположливи за продажба                                   -                   - 
                                                                                           _________    _________ 
Вкупно                                                                                 433.760        434.200 
 
Тековни средства 
Залихи                                                                                  445.239        429.926 
Побарувања од купувачи                                                    212.530        196.039 
Останати краткорочни побарувања                                     61.681          37.834 
Краткорочни финансиски средства                                     12.554          12.574 
Парични средства                                                                 20.754            2.192 
                                                                                           _________    _________ 
Вкупно                                                                                 752.758        678.565 
___________________________________________________________________ 
ВКУПНО СРЕДСТВА                                                       1.186.518     1.112.765 

 
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ 
Капитал и резерви 
Акционерски капитал                                                           228.777       228.777 
Откупени сопствени акции                                                          -                  - 
Законски резерви                                                                     3.334           3.334 
Ревалоризациони резерви                                                    16.951         16.951 
Акумулирана добивка                                                              8.421           7.632 
                                                                                              ________     ________ 
Вкупно                                                                                  257.483       256.694 
 
Нетековни обврски                                                        
Долгорочни кредити                                                             187.657       219.350 
Останати долгорочни обврски                                                -                  - 
                                                                                               ________    ________ 
Вкупно                                                                                  187.657       219.350 
 
Тековни обврски 
Обврски спрема добавувачи                                               231.318       144.386   
Останати краткорочни обврски                                                  399           5.167   
Краткорочни финансиски обврски                                       509.661       487.168 
                                                                                               ________     _______ 
Вкупно                                                                                   741.378       636.721 
 
Вкупно обврски                                                                   929.035       856.071  

ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ                                      1.186.518    1.112.765   
___________________________________________________________________                                 
 
 
 
 

 



 
1.9. Квалификации на ревидираните финансиски извештаи за 2012 
 
Основа за мислење со резерва на финансиските извештаи за 2012 
година 
 
Залихите на готови производи на СКОВИН АД Скопје се евидентирани во 
износ од 380.203 илјади денари. Раководството на Друштвото не ги 
искажало залихите на готови производи по пониската од цената на 
чинење и нето реализационата вредност на денот на билансот на 
состојбата во износ од околу 49.100 илјади денари, а што истовремено 
би влијаело врз зголемување на трошоците на продадените производи и 
намалување на финансискиот резултат за истиот износ. Ваквиот третман 
на залихите претставува отстапување од Меѓународните стандарди за 
финансиско известување. Раководството на Друштвото смета дека 
поради помалку произведените количини вино во светот, на светскиот 
пазар е присутна тенденција на зголемување на цените на виното и 
поради тоа дека постојат очекувања залихите на готови производи на 
СКОВИН АД Скопје да се продадат по нето реализациона вредност која 
нема значајно да отстапува од нивната цена на чинење. 
 
Мислење со резерва на финансиските извештаи за 2012 година 
 
Според наше мислење, освен за можните ефекти од прашањето на кое 
се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, финансиските 
извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, 
финансиската состојба на СКОВИН АД Скопје заклучно со 31 декември 
2012 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични 
текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните 
стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во 
Република Македонија.   
 
 
2.   ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ 
 
 
2.1.Опис на основната дејност 
  
 
Сковин АД Скопје е винарска визба со 34-годишна традиција во 
производство на грозје, вино и вински дестилат и нивна продажба на 
големо и мало на домашниот и на странските пазари. Сковин е една од 
најдобро опремените винарници во регионот, која произведува големи 
количества висококвалитетни вина според најнови технологии и 
стандарди и обезбедува широка дистрибуција во земјава и странство.  
 
Основни дејности на винарската визба Сковин се: 
 

 одгледување поседи, засади и грозје; 

 продажба на грозје; 



 производство на вино;  

 продажба на вино на големо;  

 продажба на вино на мало, преку сопствени специјализирани 
продавници во Македонија. 

 
 
Одгледување посеви, засади и грозје 
 
Лозовите насади на Сковин се познати по тоа што даваат единствена 
арома на вината, одраз на остриот мраз и долгото суво сончево лето. 
Нивната уникатна и поволна локација на 400-600 метри надморска 
височина на јужните падини на Водно, подалеку од индустриските 
објекти, покривајќи површина од 450 хектари во областа наречена 
Сончева Долина и локалитетот Маркова Река, претставуваат дел од 
факторите кои влијаат врз производство на вино со врвен и уникатен 
вкус и стил. Климатските услови под кои виреат гроздовите плодови се 
идеални за сортите вклучени  во производната програма на Сковин. 
Еколошки чистата средина и големиот број сончеви денови 
овозможуваат висок процент на шеќер и квалитет на грозјето.  
Сковин освен во Скопското виногорје, поседува и 150 хектари лозови 
насади во Тиквешкото виногорје. 
 
Карактеристики  
 
Изложени на сонце од 160 до 170 денови во годината, со средни 
годишни температури од 12 до 14 Целзиусови степени, плодовите 
насади на Сковин останаа поштедени од индустриските загадувања и 
еколошката деградација на земјата и воздухот. Умерената влажност на 
воздухот облагородена од медитеранската умерена топлина, 
овозможуваат во значајна мера да се зголеми процентот на шеќерноста 
и да се стимулира високиот квалитет на грозјето.   
 
За местоположбата на плантажите, како и за другите квалитети на 
животната средина на овие простори, прeбирливите Французи уште во 
почетокот на дваесеттиот век изјавија дека е поповолна и подарежлива 
за лозарство оваа средина, отколку почвата на нивното прочуено Бордо. 
 
Берење и обработка на грозјето  
 
Грижата на стручните тимови од Сковин да го зачуваат и унапредат 
квалитетот на своите производи не заобиколува ниту еден производен 
аспект. Тие претпазливо го одредуваат и временскиот термин на 
берењето на грозје. Периодот на екстремно високите температури на 
пример, се отфрла како време за гроздобер. Од неодамна приоритет му 
се дава на ноќното берење, кога атмосферската констелација најдобро и 
најдолго ја штити свежината на гроздовото зрно. 
 
 
 
 



 
 
 
Оваа тенденција на одржување и чување на природните карактеристики 
на насадот се надоврзуваат на намерата да се добие вино максимално 
блиско до својствата на виното какво што некогаш се правело, кога, 
всушност, и е воведена богатата лозарска традиција кај нас. 
Процесот на извлекувањето на сокот од грозјето благодарејќи на новата 
технологија не се врши механички, туку со вакуумско вшмукување кое му 
помага на сокот да излезе, а притоа структурата на зрното да остане 
неоштетена.Тоа е голем квалитативен поен во настојувањето да се 
зачуваат во својот изворен облик старите сетилни, хранливи и лековити 
вредности на виното. 
 
Капацитети 

 
Плантажите на Сковин даваат род од 4.000 тони грозје. Но, бидејќи 
винарската визба Сковин има капацитет за обработка на 23 000 тони 
грозје, останатите видови суровини потребни за реализација на 
производната програма, Сковин ја снабдува од лозарите во 
Повардарскиот регион. Сковин, како и секој амбициозен производител на 
квалитетни вина, располага со сопствен климатизиран складиштен 
простор - цистерни од инокс, челик и дрвени буриња, со вкупен 
капацитет  од 17 милиони литри годишно.  
За овој сложен систем кој функционира со прецизност и ефикасност, 
гарантира традицијата на италијанските и француските фирми кои го 
освоија светот, Сипрем, Спадони, Еновенета, Гимар и други. 
 
Стручни тимови и технологија 

 
Амбициите на стручните тимови во чиј состав се наоѓаат високо обучени 
енолози од повеќе генерации, не запираат на веќе остварените 
резултати и на успесите со кои го освојуваат меѓународниот пазар. 
Покрај финализирањето на голем дел од иновациските технолошки 
процеси, тие неодамна освоија уште една значајна фаза; полнење 
шишиња според моделот на италијанската фирма Алфатек со капацитет 
од 3 000 литри на час и станаа сериозни конкуренти на партнерите од 
кои до вчера ги следеа технолошките иновации. 
Кореографијата на винските шишиња е дел од тој завршен чин на 
големите и сложени производствени процеси на виното. Полнењето во 
шишиња без софистицираниот систем не би можело да го обезбеди 
квалитетот на сортните вина што ги произведува Сковин. А тоа е чекор 
поблиску до вистината на аксиомот на кој Французите толку често се 
повикуваат: Шишето е облека на виното. Таа облека што ја креира 
Сковин стана поатрактивна не само за избирливото око на домашниот и 
странскиот консумент, туку и за неговото сетило за вкус и арома. 
 
  
 
 



Вина 
 
Портфолиото на производи на Сковин се состои од широк спектар 
квалитетни вина, пенливи вина и ракии, кои ги задоволуват и 
најистенчените вкусови на потрошувачите.  
Сковин располага со богат асортиман од вкупно 35 производи, 
распределени во 10 линии: 
 

 Основна линија (смедеревка 1л, вранец 1л и розе 1л); 

 Линија магнум (македонско црвено 1,5л; македонско бело 1,5л, 
македонско црвено 3л, македонско бело 3л, шардоне ризлинг куве 
3л, вранец-мерло куве 3л); 

 Линија сан сити (Sun City) (Sun City црвено 0,75л, Sun City бело 
0,75л и Sun City розе 0,75л); 

 Линија класик (вранец, мерло, каберне совињон, санта марија 
црвена, санта марија бела, траминец, мускат, шардоне); 

 Линија најдобра селекција (Finest Selection) (кале, сира-каберне, 
совињон блан и темјаника); 

 Органски вина (санџовезе); 

 Линија премиум (Premium) (марков манастир и скупи куве); 

 Барик-линија (шардоне  барик, совињон блан барик, сира-
каберне барик); 

 Пенливи вина (брут, силвер и голд); 

 Ракии (ракија марков манастир 0,5л и жолта ракија 1л). 
 
Врвниот квалитет и вкус на вината на Сковин е докажан во светот со 58 
меѓународни награди и признанија.  
 
 
2.2.Информации за значајни нови производи 
 

Со цел подобро да ги задоволи потребите и вкусовите на 
потрошувачите,  а воедно и да ја збогати понудата на пазарот, Сковин во 
изминатите две години лансираше шест нови вина на пазарот. Заради 
пресретнување на зголемената побарувачка за органски производи, во 
2011 година Сковин го лансираше првото органско вино во Македонија – 
санџовезе. Кон крајот на 2011 година Сковин го збогати асортиманот и со 
две нови црвени вина од познатите француски сорти грозје – мерло и 
каберне совињон. Во 2012 година беше лансирано и белото вино 
траминец, со што се збогати и понудата на бели вина на пазарот. Како 
резултат на барањата на потрошувачите за полусуво вино, во 2012 
година на пазарот беше лансирано и полусувото црвено вино санта 
марија (куве од вранец, мерло и каберне совињон). Ова вино беше 
одлично прифатено на пазарот и за една година стана најпродавано 
вино во линијата класик на Сковин. Следејќи го неговиот успех, кон 
крајот на годината Сковин лансираше и бело вино под истиот бренд – 
санта марија (куве од шардоне и ризлинг). Како резултат на зголемената 
побарувачка на пазарот за сортата темјаника, Сковин на почетокот на 
2013 година година ја збогати својата линија – најдобра селекција со ова 



вино, а со цел подобро да се задоволат попребирливите барања и 
вкусови на потрошувачите, на почетокот на 2013 година Сковин го 
редизајнираше изгледот на својата линија најдобра селекција (Finest 
Selection), со што таа доби нов, елегантен и модерен визуелен 
идентитет. 

Во 2013 година Сковин лансираше и цела нова линија на барик-
вина на пазарот, која е составена од квалитетни вина, една година 
одлежани во барик-буриња, што им дава посебни и уникатни ароми и 
мириси, кои целосно ќе ги восхитат љубителите на доброто вино. 

 
 

Специјализирани продавници на Сковин 
 
Одејќи во чекор со светските трендови, Сковин ги отвори првите 
специјализирани вински продавници во Македонија. Во овие продавници 
потрошувачите можат да ја најдат на едно место целокупната палета на 
вината Сковин по набавни цени. 
Сковин има вкупно седум продавници во Македонија, од кои пет во 
Скопје (Ристиќева Палата, Капиштец, Аеродром, Стара рампа и 
Автокоманда) и по една во Битола и Охрид. 
 
 
 
2.3.Приказ на приходите од продажба во 2011 и 2012 година 
 
Остварените приходи од продажба во изминатите две години е како што 
следи: 
 
во илјади денари 
                                                                                 2012                   2011 
                                                                    ___________________________ 
 
Приходи од продажба во земјата                      89.866                151.864 
Приходи од продажба во странство                386.565                166.120 
 
Вкупно   
                                                                           476.431                 317.984 
 
 
2.4.Краток приказ на степенот на зависност од патенти, лиценци, 
индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови 
производни постапки 
 
СКОВИН АД Скопје во своето работење не е зависен од патенти, 
лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови 
производни постапки. 
 
 
 
 



 
2.5.Информација за политиката на развојот и истражување на нови 
производи и постапки  
  
 
При донесување одлука за развој и воведување на нови производи и 
постапки, во Сковин се започнува со истражување на пазарот со цел да 
се утврдат желбите и потребите на потрошувачите, за да се осигура 
лансирање на производ на пазарот кој во целост ќе ги задоволи нивните 
вкусови. Сковин ги истражува и светските трендови во винската 
индустрија, со цел да биде во тек со трендовите и новитетите на 
светските пазари и тие да се имплементираат во работењето на оваа 
современа и модерна винарска визба. 
  
Во Сковин се посветува големо внимание и постојано се инвестира во 
развој на сите полиња, како во истражување и развој на нови производи, 
така и во нова и најсовремена технологија во производството на вината 
и одгледување на лозата. 
 
Сковин ги има имплементирано стандардите за контрола на квалитетот и 
на животната средина (ISO 9001 и ISO 14001), меѓународниот стандард 
за безбедност на храна (HACCAP) и меѓународниот стандард за храна 
(IFS). Сковин, исто така, го има вградено и стандардот Глобал гап (Global 
Gap) и е првата винарска визба во Македонија која се стекна со 
сертификат за органско производство на грозје. 
 
Со воведувањето на новите технологии и подобрувањето на квалитетот 
и структурата на продажбата, предностите на винарската визба Сковин 
се појавија со способност да одговорат на побарувачката за повисок 
квалитет во поголеми количества, како во регионот, така и во светот. 
 
 
 
 
2.6.Информации за сите судски и арбитражни постапки кои се во тек 
или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на 
финансиската состојба 
 
Отежнатите стопански услови во кои работат стопанските субјекти во 
земјата не го заобиколуваат ниту СКОВИН АД Скопје. Доколку поинаку 
не е можно, СКОВИН АД Скопје по пат на утужување се грижи за 
наплатата на своите побарувања. Активностите секогаш започнуваат со 
обиди за договорно, вонсудско решавање на споровите. 
Износите на поднесените тужби се нематеријални и не можат да имаат 
сериозно влијание врз финансиската состојба на Друштвото. 
Со состојбата од 31. 12. 2012 година против СКОВИН АД Скопје не се 
водат судски постапки со материјално значаен износ. 
  
 
 



 
2.7.Број на вработени и квалификациска структура 
 
Бројната состојба и квалификациската структура на вработените во 
изминатиот тригодишен период е како што следи: 
 
Квалификација на вработените        2012     %           2011     %          2010   % 

 
Висока стручна спрема                  29   23,58          27   21,95           22   19,82 
Виша стручна спрема                       5    4,07             5      4,07            4      3,60  
Средна стручна спрема                  59   47,97           61    49,59          50    45,05 
Ниско квалификувани                     30   24,38            30    24,39          35   31,53 

Вкупно                                              123  100,00      123   100,00        111  100,00 
 
Од табеларниот преглед може да се согледа дека бројот на вработените 
во СКОВИН АД Скопје по незначителното зголемување во 2011 година 
во однос на состојбата во 2010 година, во 2012 година е на истото ниво 
како во 2011 година. 
Учеството на вработените со високо и вишo образование во вкупниот 
број вработени во 2010 година учествува со 26%, додека во 2011 и 2012 
година учеството бележи пораст и учествува со нешто повеќе од 30%. 
Најголемиот број од вработените се со средна стручна спрема. 
 
 
2.8.Опис и вредност на значителни инвестиции во основни средства 
и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва во 
2011 и 2012 година 

  
 

Инвестиции во 2011 година 

 
Инвестициите во  2011 година се однесуваат на набавка на нови 

средства и зголемување на вредноста на постојните средства. 
Вкупната вредност на направените инвестиции е 47.034.328,00 

денари или 764.785,00 евра. 
Во 2011 година започна изградбата и набавката на опрема како 

дел од инвестицијата за изградба и опремување на ресторанот и салата 
со барик-буриња и иноксни винификатори - цистерни за вино. Тие 
инвестиции се започнати во 2011 година, а дел од нив се завршени  и 
активирани во 2012 година. Вкупниот износ на платени средства  во 2011 
година за оваа инвестиција е 611.828 евра. 

 

 Инвестициите кај земјиштето се однесуваат на започнување постапки за 
регулирање на имотно-правните односи и тоа: Постапка за излагање на 
земјиште и објекти пред Агенција за катастар на недвижности и Постапка за 
легализирање на објекти со третман на бесправно изградени, започната 
пред Општина Гази Баба. 

 
 
 
 



ИНВЕСТИЦИЈА 
Управа и 

комерција 

Сектор за 
производсто 
и полнење 

Сектор за 
лозарство 

Ресторан Вкупно 

Градежно 
земјиште 

 120.485   120.485 

Стопански 
објекти 

22.885 436.695 20.992 2.999.964 3.480.536 

Машини и уреди  38.671.842 2.328.418 519.476 41.519.736 

Средства за 
транспорт 

1.808.842    1.808.842 

Лозарство   104.728  104.728 

Вкупно 1.831.727 39.229.022 2.454.138 3.519.440 47.034.327 

 
 
 

Инвестиции во 2012 година 

 
Во текот на 2012 година направени се инвестиции за набавка на 

нови средства и зголемување на вредноста на постојните средства. 
Вкупната вредност на направените инвестиции е 26.628.049,00 денари 
или 432.976,00 евра. Најголем дел отпаѓаат на набавка на машини во 
секторот за производство и зголемување на вредноста на постојните 
средства. 

 
 
 

ИНВЕСТИЦИЈ
А 

Управа и 
комерциј

а 

Сектор за 
производств
о и полнење 

Сектор за 
лозарство 

Рестора
н 

Вкупно 

Градежно 
земјиште 

     

Стопански 
згради 

15.355 2.010.896 1.110.785 12.042 3.149.078 

Машини и уреди 2.790 12.021.804 1.036.104  
13.060.69

8 

Средства за 
транспорт 

2.425.744  95.791  2.521.535 

Лозарство   7.896,738  7.896.738 

Вкупно 2.443.889 14.032.700 
10.139.41

8 
12.042 

26.628.04
9 

 
Во текот на 2011 и 2012 година Сковин АД Скопје не остварил  
вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва. 
 
 

 

 

 



 
 
2.9.Местото и позицијата на СКОВИН АД Скопје во гранката 
  
 
Во Македонија работат 73 винарски визби, што ја прави оваа индустрија 
висококонкурентна. Но, и покрај големата конкуренција, Сковин може да 
се пофали со фактот дека е втора по големина винарска визба во 
Македонија со вкупен капацитет за обработка на 18,5 милиони килограми 
грозје и производство на 17 милиони литри вино. 80 % од произведеното 
вино Сковин го пласира на 18 светски пазари, од кои најмногу во 
Европската Унија, регионот и земјите на Далечниот Исток, како Русија, 
Јапонија и Кина. Останатите 20 % Сковин ги пласира на домашниот 
пазар.  
Со својот пазарен удел Сковин се наоѓа на одличното трето место, во 
целост задоволувајќи ги потребите на познавачите и љубителите на 
квалитетно вино во Македонија. 
 
 
 
Промоција 
 
Сковин има голем обем на маркетиншки активности и промоции, кои се 
поделени во три групи активности: БТЛ, АТЛ и настани. 
Од активностите БТЛ најзастапени се промоции во супермаркети, 
ресторани, кафулиња и дискоклубови. Од АТЛ најмногу се користат 
објави во списанија и весници, летоци и реклами на електронските 
медиуми, како телевизија и радио. Исто така, Сковин максимално ги 
употребува и новите медиуми: веб-страницата и социјалните мрежи, 
коишто се покажаа како многу корисни за директен и интерактивен 
контакт со потрошувачите.  
Сковин АД е и постојан спонзор на различни културно-уметнички, 
спортски и музички настани. 
Во винарската визба Сковин секогаш на прво место се потрошувачите, 
со коишто се градат долгорочни односи базирани на доверба. Во 
комуникација со нив акцент се става пред сè на врвниот квалитет, 
традицијата и сигурноста, која им ја нуди винарската визба Сковин. 
 
 
Вински подрум Сковин 
 
Во 2011 година Сковин го отвори Винарскиот подрум за своите 
посетители. Фактот што Сковин е најголемата винарска визба во Скопје и 
неговата блиска околина, го прави подрумот исклучително погоден за 
организирани дегустации на вино, како и различен вид бизнис и други 
видови настани, на кои посетителите ќе добијат совети од 
професионални сомелиери и енолози, а наедно и ќе уживаат во 
уникатната и интимна атмосфера којашто тој им ја нуди, збогатена со 
богат избор на храна, соодветен на понудата на вино. Едновремено, 
посетата на Винарскиот подрум може да се збогати со разгледување на 



Винарницата и поблиско запознавање со самиот процес на производство 
на виното.  
 
 
 
Општествена одговорност и односи со засегнатите страни  
 
Сковин АД воспоставува блиски долгорочни односи со сите засегнати 
страни. 
Тој секоја година навремено ги подмирува сите обврски спрема своите 
добавувачи на грозје, индивидуалните лозари и компаниите. Сковин 
останува доследен на својата деловна политика за регулирање на 
преземените обврски и почитување на временските рокови кон сите свои 
деловни соработници и кооперанти.  
Деловна политика на Сковин е да ги почитува роковите за да им 
овозможи на кооперантите да вложуваат во зголемување на 
производството и неговиот квалитет. 
Сковин е општествено одговорна компанија која ја подржува заедницата, 
културата, уметноста, музиката, спортот и студентите преку многубројни 
спонзорства и соработки. 
 
Основни вредности на трговската марка се квалитет, доверба, сигурност 
и достапност. 
Сковин претставува компанија со углед на добар работодавач, којшто се 
грижи за своите вработени и им обезбедува поволни услови за работа и 
слободно изразување. Менаџментот ги цени тимскиот дух, креативноста 
и лидерските способности на своите вработени. За таа цел вложува 
голем труд и внимание на нивното мотивирање и унапредување. 
Сковин посветува подеднакво големо внимание и грижа како за своите 
вработени, така и на сите други засегнати страни.  
Сковин АД е општествено одговорна компанија, која се грижи и го помага 
општеството, произведува сигурни и висококвалитетни производи, на 
начин којшто не ù штети на околината. 
Брендот Сковин е познат и признаен бренд во земјата и во странство, 
верифициран со многубројни награди и признанија на светско ниво. Во 
2012 година Сковин се стекна и со признанието Супербренд на 
Македонија, со што стана првата Супербренд винарска визба во 
Македонија, што е потврда за силата на овој бренд на македонскиот 
пазар. Самиот факт дека вината на Сковин можат да се најдат на 
пазарите на Европа, Азија, Америка па сè до Австралија е сам по себе 
потврда за вредноста на трговската марка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.   ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ 
 
3.1.Финансиски податоци за период 2011 и 2012 година 

 

    2012                  2011 
                                                                                    _____________    _____________ 
 

Вкупни средства  (во илјади денари)                    1.186.518           1.112.765  
  
Вкупни обврски   (во илјади денари)                        929.035               856.071  
 
Вкупен капитал (во илјади денари)                          257.483              256.694 
 
Добивка пред оданочување (во илјади денари)         1.187                  1.224 
 
Добивка по оданочување (во илјади денари)                789                     820 
 
Нето добивка по акција                                                   0,72                   0,75 
 
Коефициент цена/добивка по акција                             417                     600 
 
Коефициент цена/книговодствена вредност 
на една акција                                                                 1,28                   1,92 
 
Износ на исплатена дивиденда                                      /                           / 
 
Дивиденден принос                                                         /                           /    
 
 
 
4.   ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА 
 
4.1.Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот 
на акции и нивната номинална вредност 
 
Барањето за котација на Официјалниот пазар на Македонската берза на 
хартии од вредност АД Скопје, на потсегментот Задолжителна котација 
се поднесува за 1.096.954 обични акции со вкупна номинална вредност 
од 340.055.740 денари.  
 
Номиналната вредност на една акција на СКОВИН АД Скопје изнесува 
310 денари. 
 
 
4.2.Опис на правата кои им припаѓаат на акциите 
 
Во согласност со Статутот на СКОВИН АД Скопје обичните акции им ги 
даваат на нивните сопственици следните права: 



 
-право на глас во Собранието на Друштвото; 
-право на исплата на дел од добивката во вид на дивиденда; 
-во случај на стечај или ликвидација на Друштвото право на сразмерно 
учество во поделбата на стечајната, односно ликвидационата маса; 
Секоја акција со право на глас дава право на еден глас во Собранието 
на Друштвото. 
Акциите се слободно преносливи. Како акционери се сметаат сите лица 
запишани во акционерската книга која во согласност со законската 
регулатива се води во Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје. 
 
 
4.3.Позначајни одредби од Статутот на СКОВИН АД Скопје кои ги 
регулираат правата на акционерите 
 
Собрание на акционери 
 
Собранието на акционери го сочинуваат сопствениците на акции што 
даваат право на глас во Друштвото. Одборот на директори, односно 
неизвршните членови на Одборот на директори можат со мнозинство 
гласови од своите членови по своја иницијатива или по барање на 
акционер да донесат одлука за свикување Собрание. Барање за 
свикување Собрание можат да поднесат акционери кои имаат најмалку 
една десеттина од сите акции со право на глас. 
Седниците се одржуваат најмалку еднаш годишно. Годишната седница 
на Собранието се свикува најдоцна три месеци од денот на 
составувањето на годишната сметка. 
Собранието на Друштвото одлучува особено за: донесување на Статутот 
и измени и дополнувања на Статутот, зголемување и намалување на 
основната главнина на Друштвото, промена на правата врзани за 
акциите ги избира и отповикува членовите на Одборот на директори, ја 
одобрува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот 
извештај за работењето на Друштвото, одлучува за распределба на 
добивката, назначува овластен ревизор за ревизија на годишната сметка 
и финансиските извештаи, преобразба на Друштвото во друга форма на 
друштво, статусни промени на Друштвото, престанок на Друштвото како 
и за други прашања во согласност со законот. 
Собранието може да работи ако на седницата присуствуваат 
верификувани учесници на Соранието кои поседуваат најмалку 
мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас. Одлуките на 
Собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас 
претставени на Собранието, ако не е одредено поголемо мнозинство за 
одредени одлуки со Статутот или законот. 
 
Соопштенија за акционерите 
 
Собранието се свикува со објавување јавен повик до акционерите. 
Јавниот повик се објавува најмалку во еден дневен весник. Рокот што 
тече од денот на објавувањето на јавниот повик до денот на одржување 



на Собранието не може да биде подолг од 50 дена ниту пократок од 21 
ден до денот на одржувањето на Собранието. 
 
Право на глас 
 
Секоја акција со право на глас дава право на еден глас во Собранието 
на Друштвото. Бројот на гласовите во Собранието изнесува 1.096.954 
гласови. 
 
Исплата на дивиденда 
 
Собранието на акционери одлучува за распоредување на добивката. Дел 
од добивката може да биде распоредена за исплата на дивиденда на 
акционерите. Дивидендата се исплатува најдоцна во рок од девет 
месеци по завршување на деловната година. 
 
 
Престанување на Друштвото 
 
Одлука за престанување на Друштвото донесува Собранието на 
Друштвото со двотретинско мнозинство од акциите со право на глас 
претставени на Собранието. 
Друштвото престанува ако: 
-престанат да постојат природните и другите услови за вршење на 
стопанската дејност која е предмет на работење на Друштвото; 
-со правосилна одлука на судот се утврди ништовност на уписот во 
Трговскиот регистар; 
-се спроведе стечајна постапка; 
-присоединување, спојување, поделба на Друштвото со раздвојување со 
основање и со раздвојување со преземање. 
 
Откуп на сопствени акции 
 
Друштвото може да стекне сопствени акции во согласност со закон. 
 
 
4.4.Статистички податоци за тргувањето со акциите на СКОВИН АД 
Скопје за 2010, 2011  и 2012 година 
 
Во периодот од 01. 01. 2010 до 31. 12. 2012 година со акциите на Сковин 
АД Скопје е тргувано на Редовниот пазар на Македонската берза АД 
Скопје, на потсегментот Пазар на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување. Вкупно се истргувани 603 обични акции на 
СКОВИН АД Скопје, што претставува 0,05% од вкупно издадените 
хартии од вредност. Максималната цена е постигната на 14. 09. 2010 
година и изнесува 500 денари, а минималната цена по акција изнесува 
300 денари и е постигната на 27. 07. 2012 година, 01. 10. 2012 и 19. 10. 
2012 година. 
 



Во продолжение следи графичкиот приказ за тргувањето со акциите на 
СКОВИН АД Скопје на Редовниот пазар на Македонската берза АД 
Скопје. 

  
 
 
5.   ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ 
 
5.1.Податоци за членовите на органите на управување 
 
Управувањето со СКОВИН АД Скопје е организирано според едностепен 
систем на управување, со Одбор на директори. Одборот на директори е 
составен од 4 члена  избрани од страна на Собранието на акционери со 
мандат од четири години и можност за реизбор без ограничување. Еден 
од неизвршните членови на Одборот на директори е независен член. 
Членовите на Одборот на директори должни се како деловна тајна да ги 
чуваат сите известувања и податоци што на кој било начин се 
однесуваат на работењето на Друштвото, а кои ги добиле како 
доверливи. 
 
Сегашните членови на Одборот на директори на СКОВИН АД Скопје се 
именувани на 14. 05. 2009 година и тоа се: 
 
Име и презиме                     функција                         број на акции во  
                                                                                 во основна главнина 

                                               
Димитар Петрушевски         претседател                                       9 
 
Марија Матева                    извршен член                                   нема 
 
Драган Наков                      неизвршен член                                нема 
 



Младен Дамев                    независен член                                 нема 

 
 
 
Во продолжение следи приказ за податоци за пооделни членови на 
Одборот на директори на СКОВИН АД Скопје. 
 
 
 
1 

 

Име и презиме и датум на раѓање 

 
1. Димитар Петрушевски-14. 11. 1942 

 

1.1 Деловна адреса Женевска 41  Скопје 

1.2 Функција што ја врши кај издавачот 
и датум од кога ја врши функцијата  

претседател и неизвршен член на Одборот 
на директори  од 14. 05. 2009.  

 

 

1.3 

 

Податок за значајните активности 
на овие лица надвор од 
работењето кај издавачот(доколку 
тие активности се значајни за 
издавачот) 
 

 
Не врши значајни активности надвор од 
работењето кај издавачот. 

1.4 Податок за природата на каква 
било поврзаност на лицето со 
другите членови на Одборот на 
директори 

 
Нема каква било поврзаност со другите 
членови на Одборот на директори.  

 Детаљни податоци  
1.5 Податоци за релевантното  

менаџерско и експертско работно 
искуство 

Дипломиран инженер-технолог. 
-1975 ЖТО ООЗТ Фершпед Скопје  
-1979 во рамки на ЖТО ООЗТ Фершпед 
раководител на Комерцијална служба 
-1983 директор на ООЗТ Фершпед 
-1985 во рамките на ЖТО ООЗТ Фершпед 
раководител на  сектор складишта 
-1986-1992 делегат на ООЗТ Фершпед –
претставништво на Стопанска комора на 
СФРЈ во Солун Грција 
-1992-2000 Фершпед АД –помошник- 
раководител на Сектор за комерцијални 
работи 
-2000-2004 претседател на УО на Сковин АД   
-2004-2009 извршен директор во Сковин АД 
  

 

1.6 

 

 

 

 

 

Имиња на друштва во кои лицето е 
член на одбори на директори, 
односно на управниот и надзорниот 
одбор или содружник, односно 
акционер во кое било време во 
последните пет години и податок 
дали лицето сè уште е или не е 
веќе член или содружник, односно 
акционер 

 
Член на НО на Фершпед АД Скопје од 2004 
до 2010 година. 
Акционер е во ФЕРШПЕД АД Скопје. 
 

 
 
 
 



1.7 Податок дали лицето било член на 
одбори на директори, односно 
управниот и надзорниот одбор на 
правно лице против кое е поведена 
стечајна, претстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години 

 
Лицето не било член на одбори на 
директори, односно УО и  НО на правно лице 
против кое е поведено стечајна, претстечајна 
или ликвидациона постапка во последните 
пет години. 

1.8 Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое делумно 
или во целост е опфатено во 
предметот на работење на 
издавачот во последните пет 
години (со податок кога била 
изречена мерката  и до кога траела 
забраната) 

 
 
Не му е изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење професија, дејност или 
должност од определено занимање кое 
деловно или во целост е опфатено во 
предметот на работење на издавачот во 
последните пет години.  

1.9 Податок дали лицето има 
сопствено учество во основната 
главнина на издавачот и во 
гласачката структура на издавачот, 
со податок за износот за тоа 
учество 

 
9 обични акции, што претставува 0,0008% од 
основната главнина, односно од акциите со 
право на глас. 

 

 
 
 
 

2 

 

Име и презиме и датум на раѓање 

 
2. Марија Митева 13. 05. 1974 

 

2.1 Деловна адреса 15-ти  Корпус бр. 3 Скопје 

2.2 Функција што ја врши кај издавачот 
и датум од кога ја врши функцијата  

Извршен член на Одборот на директори  од 
14.05.2009 и извршен директор. 

 

 

2.3 

 

Податок за значајните активности 
на овие лица надвор од 
работењето кај издавачот (доколку 
тие активности се значајни за 
издавачот) 
 

 
Не врши значајни активности надвор од 
работењето кај издавачот. 

2.4 Податок за природата на каква 
било поврзаност на лицето со 
другите членови на Одборот на 
директори 

 
Нема каква било поврзаност со другите 
членови на Одборот на директори. 

 Детаљни податоци  
2.5 Податоци за релевантното  

менаџерско и експертско работно 
искуство 

Дипломиран електротехнички инженер . 
-1999 вработена во Фершпед АД 
-2000-виши референт во Одд.за надворешен 
промет-Сектор трговија во Фершпед АД 
-2001-водител на реферат во Одд.за 
надворешен промет-Сектор трговија во 
Фершпед АД  
-2004-шеф во Одд.за надворешна трговија  
-2005-раководител на Сектор комерцијала во 
Сковин АД   
-2009- извршен директор во Сковин АД   



 

 

 

2.6 

 

 

 

Имиња на друштва во кои лицето е 
член на одбори на директори, 
односно управниот и надзорниот 
одбор или содружник, односно 
акционер во кое било време во 
последните пет години и податок 
дали лицето сè уште е или не е 
веќе член или содружник, односно 
акционер 

 
Не бил член на одбори на директори, 
односно УО и НО или содружник односно 
акционер во кое било време во последните 
пет години. 

 
 
 
 

2.7 Податок дали лицето било член на 
одбори на директори, односно 
управниот и надзорниот одбор на 
правно лице против кое е поведена 
стечајна, претстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години 

 
Лицето не било член на одбори на 
директори, односно УО и  НО на правно лице 
против кое е поведено стечајна , 
претстечајна или ликвидациона постапка во 
последните пет години. 

2.8 Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое делумно 
или во целост е опфатено во 
предметот на работење на 
издавачот во последните пет 
години (со податок кога била 
изречена мерката  и до кога траела 
забраната) 

 
 
Не му е изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење професија, дејност или 
должност од определено занимање кое 
деловно или во целост е опфатено во 
предметот на работење на издавачот во 
последните пет години. 

2.9 Податок дали лицето има 
сопствено учество во основната 
главнина на издавачот и во 
гласачката структура на издавачот, 
со податок за износот за тоа 
учество 

 
Нема 

 

 
 
 
 
 
3 

 

Име и презиме и датум на раѓање 

 
3. Драган Наков - 10.08.1977 

 

3.1 Деловна адреса Ул. Македонија 11а Скопје  

3.2 Функција што ја врши кај издавачот 
и датум од кога ја врши функцијата  

неизвршен член на Одборот на директори  
од 14.05.2009 . 

 

 

3.3 

 

Податок за значајните активности 
на овие лица надвор од 
работењето кај издавачот (доколку 
тие активности се значајни за 
издавачот) 
 

 
Не врши значајни активности надвор од 
работењето кај издавачот. 

3.4 Податок за природата на каква 
било поврзаност на лицето со 
другите членови на Одборот на 
директори 

 
Нема каква било поврзаност со другите 
членови на Oдборот на директори . 

 Детаљни податоци  



3.5 Податоци за релевантното  
менаџерско и експертско работно 
искуство 

Дипломиран економист 
-2000 до денес во Фершпед АД 
-2006-2008 пом. директор на Сектор трговија  
и маркетинг во Фершпед АД 
-2008 врши функција Заменик Оперативен 
директор во Фершпед АД  

 

 

3.6 

 

 

 

 

Имиња на друштва во кои лицето е 
член на одбори на директори, 
односно управниот и надзорниот 
одбор или содружник, односно 
акционер во кое било време во 
последните пет години и податок 
дали лицето сè уште е или не е 
веќе член или содружник, односно 
акционер 

неизвршен член на одбор на директори на 
Хотели Метропол АД Охрид од 07. 04. 2011 и 
неизвршен и независен член на Одборот на 
директори на Лотарија на Македонија АД 
Скопје од 06. 04. 2011.  
Сопственик е на 2143 обични акции од 
Фершпед АД Скопје односно 11,83% од 
акции со право на глас и 665 обични акции 
од Хотели Метропол АД Охрид односно 
0,06% од акциите со право на глас. 

 
3.7 Податок дали лицето било член на 

одбори на директори, односно 
управниот и надзорниот одбор на 
правно лице против кое е поведена 
стечајна, претстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години 

 
Лицето не било член на одбори на 
директори, односно УО и  НО на правно лице 
против кое е поведено стечајна , 
претстечајна или ликвидациона постапка во 
последните пет години. 

3.8 Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое делумно 
или во целост е опфатено во 
предметот на работење на 
издавачот во последните пет 
години (со податок кога била 
изречена мерката  и до кога траела 
забраната) 

 
 
Не му е изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење професија, дејност или 
должност од определено занимање кое 
деловно или во целост е опфатено во 
предметот на работење на издавачот во 
последните пет години. 

3.9 Податок дали лицето има 
сопствено учество во основната 
главнина на издавачот и во 
гласачката структура на издавачот, 
со податок за износот за тоа 
учество 

 
нема 

 

 

 

4 

 

Име и презиме и датум на раѓање 

 
4. Младен Дамев - 22.03.1972 

 

4.1 Деловна адреса Качанички пат бб Скопје  

4.2 Функција што ја врши кај издавачот 
и датум од кога ја врши функцијата  

неизвршен и независен член на Одборот на 
директори  од 14. 05. 2009.  

 

 

 

4.3 

Податок за значајните активности 
на овие лица надвор од 
работењето кај издавачот (доколку 
тие активности се значајни за 
издавачот) 
 

 
Не врши значајни активности надвор од 
работењето кај издавачот. 



4.4 Податок за природата на каква 
било поврзаност на лицето со 
другите членови на Одборот на 
директори 

 
Нема каква било поврзаност со другите 
членови на Oдборот на директори  

 Детаљни податоци  
4.5 Податоци за релевантното  

менаџерско и експертско работно 
искуство 

дипломиран економист 
-1998-2001  во Комерцијален сектор во 
Фершпед АД Скопје 
-2001-2007 извршен директор Фершпед 
брокер АД Скопје 
2007-2011-главен извршен директор во 
Фершпед брокер АД Скопје 
-2011- генерален директор ТРД ТВ Алфа 
ДООЕЛ Скопје 

 

 

4.6 

 

 

 

 

Имиња на друштва во кои лицето е 
член на одбори на директори, 
односно управниот и надзорниот 
одбор или содружник, односно 
акционер во кое било време во 
последните пет години и податок 
дали лицето сè уште е или не е 
веќе член или содружник, односно 
акционер 

 
Неизвршен член на Одбор на директори на 
Фершпед брокер АД Скопје од 09.12.2011, 
неизвршен член на Одборот на директори на 
ЦДХВ АД Скопје и неизвршен и независен 
член на Одбор на директори на Современ 
дом АД Прилеп. 
Не е содружник односно акционер во 
последните пет години. 

 
 
 
 

4.7 Податок дали лицето било член на 
одбори на директори, односно 
управниот и надзорниот одбор на 
правно лице против кое е поведена 
стечајна, претстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години 

 
Лицето не било член на одбори на 
директори, односно УО и  НО на правно лице 
против кое е поведено стечајна , 
претстечајна или ликвидациона постапка во 
последните пет години  

4.8 Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое делумно 
или во целост е опфатено во 
предметот на работење на 
издавачот во последните пет 
години (со податок кога била 
изречена мерката  и до кога траела 
забраната) 

 
 
Не му е изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење професија, дејност или 
должност од определено занимање кое 
деловно или во целост е опфатено во 
предметот на работење на издавачот во 
последните пет години. 

4.9 Податок дали лицето има 
сопствено учество во основната 
главнина на издавачот и во 
гласачката структура на издавачот, 
со податок за износот за тоа 
учество 

 
нема 

 
                                                                                     
 
 
 
 



5.2.Судир на интереси меѓу членовите на органите на издавачот 
 
5.2.1.Податок за потенцијален судир на интереси меѓу 
одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните 
приватни интереси или други одговорности 
 
Не постои потенцијален судир на интереси меѓу одговорностите кои 
лицата, членови на Одборот на директори ги имаат кај СКОВИН АД 
Скопје и нивните приватни интереси или други одговорности. 
 
5.2.2.Податок за постоење на договор или соработка меѓу овие лица 
и големите акционери, клиенти, добавувачи и други лица врз 
основа на што кое било од овие лица било избрано за член на 
Одбор на директори на издавачот 
 
Не постои договор или соработка меѓу лицата, членови на Одборот на 
директори и големите акционери, клиенти, добавувачи и други лица врз 
основа на што кое било од овие лица било избрано за член на Одборот 
на директори на СКОВИН АД  Скопје. 
 
5.2.3.Детаљни податоци за постоењето на какво било ограничување 
на располагањето со акциите кои членовите на Одборот на 
директори на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен 
временски период за што овие лица се согласиле 
 
Не постои какво било ограничување на располагањето со акциите кои 
членовите на Одборот на директори ги поседуваат кај СКОВИН АД 
Скопје во определен временски период. 
 
 
 
6.   РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ 
 
6.1.Информација за развојните перспективи во деловното работење 
во периодот 2013-2015 година 
  
 
Позитивниот тренд во винската индустрија од последната и 
претпоследната година се очекува да продолжи и во периодот 2013-2015 
година, со зголемена побарувачка на виното од Македонија, поради 
естимацијата за суви берби и недостиг на вино во Европа и светот. 
 
Главните проблеми со кои се соочуваше винската индустрија во 
Македонија како што се неафирмираноста и меѓународно непознавање 
на Македонија како винска земја, перцепцијата на евтино вино со 
солиден квалитет во земјите каде веќе се извезува, нетарифните 
бариери со кои се соочува виното, особено при извоз во некои од земјите 
во регионот, полека но сигурно почнаа да се решаваат преку 
Здружението на најголемите винарии од Македонија Вина од 
Македонија. Здружението преку заеднички настап на главните извозни 



пазари започна со интензивна промоција и афирмација на афтохтоните 
вински сорти, спецификациите на Македонија како поднебје, 
препознавање на Македонија како релевантен вински производител, од 
кои активности во наредниот период се очекуваат зголемен пласман на 
македонското вино во шишиња и вбројување на Македонија меѓу 
главните вински производители.      
 
Развојните перспективи на Сковин за наредниот период вклучуваат 
интензивни вложувања, од аспект на производството на грозје и од 
аспект на производството на вино. Во услови кога климатските и 
почвените услови за одгледување на лозата континуирано се менуваат, 
се планира воведување на нови агротехнички мерки во лозовите насади 
со цел да се обезбеди влезен квалитет неопходен за краен квалитетен 
производ, како што е на пример системот капка по капка, како и нова 
опрема за производство - мулчери за ситнење на лозата по кроење, уред 
за хербицирање и кастрачки.  
 
Дополнително, ќе се продолжи и со инвестиции поврзани со 
производните капацитети во насока на подобрување на квалитетот и 
технологијата на производство на вино, како на пример современ 
филтер (Cross flow), опрема за микровинификација, микробиолошка 
лабораторија, со цел задоволување на планираните стилови и квалитети 
на вина со кои може да се задржат постоечките и/или да се освои нов 
пазар. 

 
Тешко е да се предвиди како домашниот и странските пазари ќе се 
однесуваат во услови на сè уште отежната економија. Општо земено, 
алкохолните пијалаци како виното не се најдиректно погодени од 
економските услови, но поскапената потрошувачка кошничка може да ги 
натера нашите потрошувачи да ги сменат своите навики. Во Македонија 
се очекува уште повеќе да дојде до задоволување на потребите на 
луѓето со поевтини вина, додека на странските пазари тоа може да ги 
направи македонските вина многу поатрактивни.  
 

Новите пазари и извозот и натаму се најголема преокупација на Сковин. 
 

Германија е сè уште најголемиот извозен пазар, така што се очекува да 
биде и во периодот 2013-2015, додека секој нов пазар кој се освојува е 
во корист на виното во шишиња, што е дел од долгорочната стратегија 
на Сковин.  
 
Во 2012 година Сковин успеа да ја отвори вратата на најголемиот и 
најбрзорастечки европски пазар – рускиот. Во периодот 2013-2015 се 
очекува зголемување на количините на овој пазар и остварување промет 
од цца. 500.000 еур годишно, колку што се очекува и од јапонскиот пазар 
на кој се очекува продажба од 1,2 мил литри на вино годишно. 
 
Сериозно ќе се инвестира и во продажбата на пазарите во Хонг Конг и 
Кина, на кои се очекува прометот во овој период да достигне до 300.000 
еур. 



 
Во регионот се предвидува интензивно зголемување на количините на 
српскиот и на хрватскиот пазар, преку новопоставените увозници и 
дистрибутери, како најзначајни пазари во регионот. Во следниот период 
се очекува тие да остварат промет од 1,2 мил. и 0,4 мил. еур, 
респективно. 
 
Паралелно со вложувањата во лозови насади и процесна опрема за 
производство на вино, Сковин вложуваше и во градење на сопствените 
брендови и диференцирање како квалитетна и успешна македонска 
винарница. Преку поддршка на бројни настани, ТВ и радиокампањи, како 
и брендирање на малопродажни и угостителски објекти, Сковин изгради 
доверба и перцепции кај потрошувачите на бренд кој е квалитетен и на 
кој му веруваат. Значителен дел од приходите на Сковин се одвојуваат 
за маркетинг и промотивни активности, но и за разни рекламни и 
промотивни материјали кои се потребни и се во функција за 
унапредување на продажбата. 
Развојот на нови производи кои се лансираа на пазарот минатитот 
период и кои се планира да се лансираат до 2015 година, се и ќе бидат 
во функција на подобро задоволување на желбите и потребите на 
нашите купувачи, но и се користат како начин за раст на приходите и 
подобрување на имиџот на Сковин. Колекцијата сан сити, органското 
вино санџовезе, ракијата марков манастир, пакувањата бег ин бокс и 
вината санта марија, се само дел од новите производи кои 
придонесуваат кон раст на продажбата и профитабилноста. Овој приод 
секако ќе продолжи и во следните 3 години со лансирање на уште 
неколку нови вина за сите пазарни сегменти.  
 
 
6.2.Основни претпоставки и процена за движење на добивката во  
      период 2013-2015 година 
 
Профитот во работењето на Сковин во голема мерка е детерминиран од 
структурата на продажбата и пазарите каде продава од една страна, но 
и од растечките цени на влезните материјали и услуги од друга страна. 
Купувањето на нови сопствени лозови насади во изминативе 3 години сè 
уште повлекува зголемени трошоци во секторот лозарство. 
Ориентацијата кон квалитетни приноси од сопствените лозови насади 
резултира со намалени количини собрано грозје по хектар, што 
дополнително ги качува трошоците по произведено литар вино во 
винарската визба.  
Сепак, и покрај сите овие околности Сковин изминативе 4 години има 
стабилна финаниска кондиција со мал но растечки профит од година во 
година. Сковин веќе години наназад е винарница која прва ги исплаќа 
долговите кон лозарите, но и редовно ги подмирува сите краткорочни и 
долгорочни обврски. Следниот период се очекува намалување на 
трошоците за производство по литар вино и нивно стабилизирање на 
просекот во индустријата или дури и под тоа.  



Со зголемување на продажбата на виното во шишиња и раст на 
продажбата на пазари кои дозволуваат повисоко маржирање, се очекува 
раст на профитот од минумум 5% во следните 3 години. 
 
 

 
7.   РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2011 и 2012 ГОДИНА 
                                                                              
Составен дел на Проспектот се Ревидираните финансиски извештаи со 
мислењето на независниот ревизор за 2011 и 2012 година, изготвени во 
согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување 
што се прифатени и  објавени во Република Македонија .                                                                   
  

 
 

 

 
  

 
    














































































































