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IZVE[TAJ NA NEZAVISNIOT REVIZOR 
DO AKCIONERITE NA SKOPJE SEVER  AD - Skopje 
 
Izve{taj za finansiski izve{tai 
 
Nie izvr{ivme revizija na prilo`enite finansiski izve{tai na SKOPJE SEVER 
AD – Skopje (Dru{tvoto), koi {to go vklu~uvaat Izve{tajot za finansiska sostojba 
zaklu~no so 31 dekemvri 2019 godina, kako i Izve{tajot za seopfatna dobivka, 
Izve{tajot za promeni vo glavninata i Izve{tajot za pari~ni tekovi za godinata 
koja zavr{uva toga{ i pregledot na zna~ajnite smetkovodstveni politiki i drugi 
objasnuva~ki bele{ki. 

Odgovornost na rakovodstvoto za finansiskite izve{tai 

Rakovodstvoto na Dru{tvoto e odgovorno za podgotvuvawe i objektivno 
prezentirawe na ovie finansiski izve{tai vo soglasnost so smetkovodstvenite 
standardi prifateni vo Republika Severna Makedonija, i internata kontrola 
koja{to e relevantna za podgotvuvawe i objektivno prezentirawe na finansiski 
izve{tai koi se oslobodeni od materijalno pogre{no prika`uvawe, bez razlika 
dali e rezultat na izmama ili gre{ka. 

Odgovornost na revizorot 

Na{a odgovornost e da izrazime mislewe za ovie finansiski izve{tai, vrz osnova 
na na{ata revizija. Nie ja sprovedovme na{ata revizija vo soglasnost so Zakonot za 
revizija i Me|unarodnite standardi za revizija prifateni i objaveni vo Slu`ben 
Vesnik na Republika Severna Makedonija (79/2010). Tie standardi baraat da gi 
po~ituvame eti~kite barawa i da ja planirame i izvr{ime revizijata za da dobieme 
razumno uveruvawe za toa dali finansiskite izve{tai se oslobodeni od 
materijalno pogre{no prika`uvawe.  

Revizijata vklu~uva izvr{uvawe na postapki za pribavuvawe na revizorski dokazi 
za iznosite i obelodenuvawata vo finansiskite izve{tai. Izbranite postapki 
zavisat od rasuduvaweto na revizorot, vklu~uvaj}i ja i procenkata na rizicite od 
materijalno pogre{no prika`uvawe na finansiskite izve{tai, bez razlika dali e 
rezultat na izmama ili gre{ka. Koga gi pravi tie procenki na rizikot, revizorot ja 
razgleduva internata kontrola relevantna za podgotvuvaweto i objektivnoto 
prezentirawe na finansiskite izve{tai na Dru{tvoto za da oblikuva revizorski 
postapki koi {to se soodvetni vo okolnostite, no ne za celta na izrazuvawe na 
mislewe za efektivnosta na internata kontrola na Dru{tvoto.  
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МУР СТИВЕНС ДОО - Скопје 

 
 
IZVE[TAJ NA NEZAVISNIOT REVIZOR (Prodol`enie) 
DO AKCIONERITE NA SKOPJE SEVER AD - Skopje 
 

 

Revizijata isto taka vklu~uva i ocenka na soodvetnosta na koristenite 
smetkovodstveni politiki i na razumnosta na smetkovodstvenite procenki 
napraveni od strana na menaxmentot, kako i ocenka na sevkupnoto prezentirawe na 
finansiskite izve{tai.  

Nie veruvame deka revizorskite dokazi koi {to gi imame pribaveno se dostatni i 
soodvetni za da obezbedat osnova za na{eto revizorsko mislewe. 

 
Osnova za mislewe so rezerva 
 
Kako {to e objasneto vo bele{kite 3.7. i 15 kon finansiskite izve{tai, so sostojba 
na 31 dekemvri 2019, Dru{tvoto raspolaga so pobaruvawa od kupuva~i vo iznos od 
16,659 iljadi MKD (2018:15,515 iljadi MKD). Vo ramkite na ovie pobaruvawa, 
Dru{tvoto ima somnitelni i sporni pobaruvawa vo neto iznos od 1,627 iljadi MKD 
(2018: 2,022 iljadi MKD), za koi ne e napravena ispravka na vrednosta na tovar na 
rashodite kako za ostanatite somnitelni pobaruvawa.  
 
 
Mislewe so rezerva 
 

Spored na{eto mislewe, osven za efektite od prethodniot pasus, finansiskite 
izve{tai ja prezentiraat objektivno, od site materijalni aspekti, finansiskata 
sostojba na SKOPJE SEVER AD – Skopje zaklu~no so 31 dekemvri 2019 godina, kako i 
negovata finansiska uspe{nost i negovite pari~ni tekovi za godinata koja {to 
zavr{uva toga{ vo soglasnost so smetkovodstvenite standardi prifateni vo 
Republika Severna Makedonija. 

 

Izve{taj za drugi pravni i regulativni barawa 

Menaxmentot na Dru{tvoto e isto taka odgovoren za podgotvuvawe na godi{niot 
izve{taj za rabotata vo soglasnost so ~len 384 od Zakonot za trgovski dru{tva. 
Na{a odgovornost vo soglasnost so Zakonot za revizija e da izvestime dali 
godi{niot izve{taj za rabotata e konzistenten so godi{nata smetka i finansiskite 
izve{tai za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri 2019 godina. Na{ata rabota vo 
odnos na godi{niot izve{taj za rabotata e izvr{ena vo soglasnost so MSR 720 i e 
ograni~ena na izvestuvawe dali istoriskite finansiski informacii prika`ani vo 
godi{niot izve{taj za rabotata se konzistentni so godi{nata smetka i 
revidiranite finansiski izve{tai. 
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IZVE[TAJ NA NEZAVISNIOT REVIZOR (Prodol`enie) 
DO AKCIONERITE NA SKOPJE SEVER AD - Skopje 
 

 

Godi{niot izve{taj za rabotata e konzistenten, od site materijalni aspekti, so 
godi{nata smetka i revidiranite finansiski izve{tai na SKOPJE SEVER AD – 
Skopje za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri 2019 godina. 

 

Skopje 29.05.2020 godina 

 

Ovlasten revizor Upravitel i Ovlasten revizor 

 

Kostadinka Kitanoska 

 

Antonio Veljanov 

 

 

                                        

 





2019 2018 
Bele{ka (000) MKD (000) MKD

SREDSTVA
Netekovni sredstva
Nedvi`nosti, postrojki i oprema 21 78,365          79,496         
Vlo`uvawa vo pro{iruvawe na mre`a 20 60,054          62,662         
Vkupno netekovni sredstva 138,419        142,158       

Tekovni sredstva
Zalihi 19 1,902            1,902           
Pobaruvawa od proda`ba 15 16,659          15,515         
Pobaruvawa za dadeni avansi 17 2,028            5,079           
Pobaruvawa za dadeni pozajmici 16 778               8,614           
Ostanati tekovni sredstva i AVR 18 1,487            514              
Pari~ni sredstva 14 1,462            2,526           
Vkupno tekovni sredstva 24,316          34,150         

VKUPNO SREDSTVA 162,735        176,308       

GLAVNINA I OBVRSKI 
Glavnina
Akcionerski kapital 240,846        240,846       
Rezervi -                    -                   
Revalorizaciona rezerva 11                 11                
Akumulirana dobivka (zaguba) (104,673)       (89,538)        
Vkupno glavnina 136,184        151,319       

Dolgoro~ni obvrski 
Dolgoro~ni krediti 23 7,280            -                   
Vkupno dolgoro~ni obvrski 7,280            -                   

Tekovni obvrski
Obvrski sprema dobavuva~i 22 8,647            6,941           
Obvrski za primeni avansi -                    321              
Obvrski za primeni krediti i pozajmici 23 9,290            17,233         
Ostanati tekovni obvrski i PVR 24 1,334            494              
Vkupno tekovni obvrski 19,271          24,989         

Vkupno obvrski 26,551          24,989         

VKUPNO GLAVNINA I OBVRSKI 162,735        176,308       
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SKOPJE SEVER AD - Skopje
IZVE[TAJ ZA FINANSISKATA SOSTOJBA na den 31 dekemvri

Bele{kite se sostaven del na finansiskite izve{tai
Izve{tajot na revizorite e na stranicite 1 i 2.



2019 2018
(000) MKD (000) MKD

Pari~ni tekovi od operativni aktivnosti
NETO DOBIVKA (ZAGUBA) PRED DANOK NA DOBIVKA (15,135)         (6,485)          
Usoglasuvawa:
   Amortizacija 4,724            4,744           
   Ispravka na vrednosta na pobaruvawa 11,480          5,601           
   Rashodi za kamati 945               1,859           
Dobivka (zaguba) pred promeni vo obrtni sredstva 2,014            5,661           

   Pobaruvawa od proda`ba (12,624)         6,502           
   Pobaruvawa za dadeni avansi 3,051            (5,079)          
   Ostanati tekovni sredstva i AVR (973)              (142)             
   Zalihi -                    -                   
   Obvrski od dobavuva~i 1,706            (1,755)          
   Obvrski za primeni avansi (321)              (99)               
   Ostanati tekovni obvrski i PVR 840               (381)             
Neto pari upotrebeni vo raboteweto (6,307)           4,707           

   Platena kamata (945)              (1,859)          
   Platen danok od dobivka -                    -                   
Neto pari~ni tekovi od operativni aktivnosti (7,252)           2,848           

Pari~ni tekovi od investicioni aktivnosti
   Nabavki za pro{iruvawe na mre`a (19)                (103)             
   Nabavki na nedvi`nosti, postrojki i oprema (966)              (94)               
Neto pari~ni tekovi od investicioni aktivnosti (985)              (197)             

Pari~ni tekovi od finansiski aktivnosti
   Primeni (otplateni) pozajmici, neto 7,173            (457)             
   Uplaten kapital -                    -                   
Neto pari~ni tekovi od finansiski aktivnosti 7,173            (457)             

Neto zgolemuvawe (namaluvawe) na pari~nite sredstva (1,064)           2,194           

Pari~ni sredstva na po~etokot na godinata 2,526            332              

Pari~ni sredstva na krajot od godinata 1,462            2,526           
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SKOPJE SEVER AD - Skopje
IZVE[TAJ ZA PARI^NITE TEKOVI za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri

Bele{kite se sostaven del na finansiskite izve{tai
Izve{tajot na revizorite e na stranicite 1 i 2.



Uplaten 
kapital

Rezervi
Revaloriza

cioni 
rezervi

Akumulira
na dobivka 

(zaguba)

Vkupno 
glavnina

Vo (000) MKD
Sostojba na 1 januari 2018 240,846       -                   11                (82,512)        158,345       
Seopfatna dobivka:
Zaguba za godinata -                   -                   -                   (7,026)          (7,026)          
Druga seopfatana dobivka -                   -                                      - -                   -                   
Vkupna seopfatna dobivka -                   -                   -                   (7,026)          (7,026)          
Transakcii so sopstvenicite:
Uplaten kapital -                   -                   -                   -                   -                   
Raspredelba za rezervi -                   -                   -                   -                   -                   
Raspredelba za dividendi -                   -                   -                   -                   -                   
Sostojba na 31 dekemvri 2018 240,846       -                   11                (89,538)        151,319       

Seopfatna dobivka:
Zaguba za godinata -                   -                   -                   (15,135)        (15,135)        
Druga seopfatana dobivka -                   -                                      - -                   -                   
Vkupna seopfatna dobivka -                   -                   -                   (15,135)        (15,135)        
Transakcii so sopstvenicite:
Uplaten kapital -                   -                   -                   -                   -                   
Raspredelba za rezervi -                   -                   -                   -                   -                   
Raspredelba za dividendi -                   -                   -                   -                   -                   
Sostojba na 31 dekemvri 2019 240,846       -                   11                (104,673)      136,184       
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SKOPJE SEVER AD - Skopje
IZVE[TAJ ZA PROMENI VO GLAVNINATA za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri

Bele{kite se sostaven del na finansiskite izve{tai
Izve{tajot na revizorite e na stranicite 1 i 2.



SKOPJE SEVER AD - Skopje 
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI 
 

Finansiski izve{tai za 2019 godina 8

 
1. Osnovni podatoci i dejnost 
 
1.1. Osnovawe i transformacija 
 
Skopje Sever AD Skopje (Dru{tvoto) e osnovano na 29.09.1998 godina od strana 
na dru{tvoto za odr`uvawe, in`enering i zastapuvawe Toplifikacija - 
odr`uvawe AD Skopje. 
 
Po napravenata analiza za opravdanosta za toplificirawe na naselbite 
Skopje-Sever, Topansko pole i ^air, kako i po izrabotkata na glavnite proekti 
za magistralnata i sekundarnata toplifikaciona mre`a i za toplanata, 
prvi~nite raboti se zapo~nati na 25.02.1999 godina. 
 
Na 17.05.2000 godina e donesena odluka za zgolemuvawe na osnovnata glavnina 
so izdavawe na novi obi~ni akcii i za pristapuvawe na nov akcioner, po {to, 
dominanten akcioner na Skopje Sever AD Skopje stanuva Toplifikacija AD 
Skopje. 
 
Po izvr{eniot tehni~ki priem, na 17.01.2001 godina e dobieno odobernie za 
rabota na toplanata od Ministerstvoto za transport i vrski na Republika 
Makedonija. 
 
1.2. Emisija na akcii 
 
Osnovnata glavnina na dru{tvoto se sostoi od 77,431 obi~ni akcii, so 
nominalna vrednost  od 51.13 EVRA, od koi, 200 obi~ni akcii se emitirani so 
prvata emisija, pri osnovaweto, 47,507 obi~ni akcii se emitirani so vtorata 
emisija i 29,724 obi~ni akcii se emitirani so tretata emisija. Sopstveni~kata 
struktura na akcionerskiot kapital so 31.12.2019 i 31.12.2018 godina e 
slednata : 
 

 2019 2018  
Akcioneri Obi~ni 

akcii 
Obi~ni 

akcii 
% 

1.Toplifikacija AD - Skopje  77,414 77,414 99.98 
3. Snabduvawe Zapad DOOEL Skopje 17 17 0.02 

Vkupno akcii : 77,431 77,431 100.0 
 
1.3. Dejnost 
 
Osnovna registrirana dejnost na Dru{tvoto e snabduvawe so parea i topla 
voda. 
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BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI 
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1. Osnovni podatoci i dejnost (Prodol`enie) 
 
1.4. Upravuvawe i rakovodewe 
 
Upravuvaweto so akcionerskoto dru{tvo e organizirano spored dvostepen 
sistem, so tri ~len nadzoren i upraven odbor.  
 
So akcionerskoto dru{tvo rakovodi predsedatelot na Upravniot odbor na 
Dru{tvoto, koj: 

- go zastapuva i prestavuva vo odnosite so treti lica i 
- odlu~uva za pra{awata na rabotnite odnosi. 

 
1.5. Koristewe na toplovodnata mre`a 
 
Toplovodnata mre`a, koja Skopje-Sever AD ja ima evidentirano vo svoite 
evidencii i so nea stopanisuva, e izgradena so sredstva na osnova~ot 
Toplifikacija AD, koi kako zgolemuvawe na osnova~kiot vlog se vneseni vo 
kapitalot na Dru{tvoto. 
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2. Osnova za sostavuvawe na finansiski izve{tai 
 
2.1. Osnov za podgotovka na  finansiskite  izve{tai 

 
Finansiskite izve{tai, dadeni na stranicite od 3 zaklu~no so stranica 26, se 
sostaveni vo soglasnost so Me|unarodnite standardi za finansisko 
izvestuvawe (MSFI) objaveni vo Republika Makedonija vo Pravilnikot za 
smetkovodstvo (Sl.Vesnik 159/2009) i primenlivi od 1 januari 2010 godina. 
 
Finansiskite izve{tai se podgotveni so sostojba na i za godinite koi 
zavr{uvaat na 31 dekemvri 2019 i 2018 godina. Tekovnite i sporedbenite 
podatoci vo finansiskite izve{tai se dadeni vo iljadi denari (MKD). Onamu 
kade {to e potrebno, sporedbenite podatoci se prilagodeni i usoglaseni so 
cel da odgovaraat na izvr{enata prezentacija vo tekovnata godina. 
 
2.2. Osnovni smetkovodstveni metodi 
 
Finansiskite izve{tai se sostaveni vrz osnova na metodot na nabavna 
vrednost. 
 
2.3. Koristewe na procenki i rasuduvawa 
 
Pri podgotvuvaweto na ovie finansiski izve{tai Dru{tvoto primenuva 
odredeni smetkovodstveni procenki. Odredeni stavki vo finansiskite 
izve{tai koi nemo`at precizno da se izmerat se procenuvaat. Procesot na 
procenuvawe vklu~uva rasuduvawa zasnovani na poslednite raspolo`livi 
informacii.  
 
Procenki se upotrebuvaat pri procenuvawe na korisniot vek na upotreba na 
sredstvata, objektivnata vrednost na pobaruvawata odnosno nivnata 
nenaplatlivost, zastarenosta na zalihite, objektivnata vrednost na 
vlo`uvawata raspolo`livi za proda`ba i sl. 
 
Vo tekot na periodite odredeni procenki mo`e da se revidiraat dokolku se 
slu~at promeni vo vrska so okolnostite na koi{to bila zasnovana procenkata 
ili kako rezultat na novi informacii, pogolemo iskustvo ili posledovatelni 
slu~uvawa. 
 
Efektite od promenite vo smetkovodstvenite procenki se vklu~uvaat vo 
utvrduvaweto na neto dobivkta ili zagubata vo periodot na promenata i ili vo 
idnite periodi dokolku promenata vlijae i na dvete. 
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2. Osnova za sostavuvawe na finansiski izve{tai (Prodol`enie) 
 
2.4. Kontinuitet vo raboteweto 
 
Finansiskite izve{tai se izgotveni vrz osnova na pretpostavkata za 
kontinuitet vo raboteweto odnosno deka Dru{tvoto }e prodol`i da raboti vo 
dogledna idnina. Dru{tvoto nema namera, nitu potreba da go likvidira ili 
materijalno da go ograni~i  opsegot na svoeto rabotewe.  
 
3. Osnovni smetkovodstveni politiki 
 
Osnovnite smetkovodstveni politiki i procenki koristeni pri sostavuvaweto 
na ovie finansiski izve{tai se dadeni podolu. Smetkovodstvenite politiki 
se koristat konzistentno vo tekot na razgleduvaniot period. 
 
3.1. Prihodi od proda`ba 
 
Proda`ba na proizvodi i stoki 
 
Prihodite od proda`ba na proizvodi i stoki se merat po objektivnata vrednost 
na primenite sredstva ili pobaruvawa, namalen za vra}awe na stokite, 
trgovskite popusti i koli~inskite rabati. Prihodot se priznava vo bilansot 
na uspeh koga na kupuva~ot mu se preneseni zna~ajnite rizici i koristi od 
sopstvenosta na stokite, dru{tvoto ne zadr`uva vistinska kontrola vrz 
prodadenite stoki, prihodite mo`e verodostojno da se izmerat, koga verojatno 
e deka ekonomskite koristi }e dojdat kako priliv na dru{tvoto, tro{ocite vo 
vrska so transakcijata mo`e verodostojno da se izmerat i  soodveten dokaz za 
transakcijata postoi. 
 
Obezbeduvawe na uslugi 
 
Prihodite od izvr{eni uslugi se priznavaat vo bilansot na uspeh spored 
stepenot na zavr{enost na uslugite na datumot na bilansot na sostojba i koga 
prihodot mo`e verodostojno da se izmeri, koga e verojatno e deka dru{tvoto }e 
ima priliv na ekonomski koristi, tro{ocite za transakcijata i za dovr{uvawe 
na transakcijata mo`e da se izmerat i soodveten dokaz za transakcijata 
postoi. 
 
3.2. Prihodi od finansirawe  

 
Prihodite od finansirawe koi se presmetani do datata na bilansot na 
sostojba, se iska`uvaat kako prihodi vo godinata na koja se odnesuvaat, 
nezavisno dali se naplateni. Tie se sostojat od prihodi od kamati i kursni 
razliki.  
 
3.3. Rashodi od finansirawe  
 
Rashodite od finansirawe koi se presmetani do datata na bilansot na 
sostojba, se iska`uvaat kako rashodi vo godinata na koja se odnesuvaat, 
nezavisno dali se plateni. Tie se sostojat od rashodi od kamati, provizii i 
kursni razliki. Kamatite se priznavaat kako rashodi soglasno na vremenskiot 
period za koi se odnesuvaat. 
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3. Osnovni smetkovodstveni politiki (Prodol`enie) 
 
3.4. Kursni razliki  
 
Delovnite promeni vo stranska valuta se iska`uvaat vo denari spored kursot 
va`e~ki na denot na delovnata promena. Site monetarni sredstva i obvrski 
iska`ani vo stranska valuta se prevrednuvaat vo denari spored sredniot kurs 
va`e~ki na denot na bilansot na sostojbata. 
 
Pozitivnite i negativnite kursni razliki {to nastanale so presmetka na 
pobaruvawata i obvrskite vo stranska valuta vo nivnata denarska 
protivvrednost se iska`ani vo bilansot na uspeh kako prihodi, odnosno 
rashodi od finansirawe vo godinata na koja se odnesuvaat. Va`e~kite sredni 
kursevi na stranskite valuti na 31 dekemvri 2019 i 2018, se slednite: 
 

 2019 2018 
 1 EUR = 61.4856 MKD 61.4950 MKD 
 1 USD = 54.9518 MKD 53.6887 MKD 

 
3.5. Danok od dobivka (tekoven i odlo`en) 
 
Danokot od dobivka se sostoi od tekoven i odlo`en danok. Danokot od dobivka 
se priznava vo bilansot na uspeh na Dru{tvoto. 
 
Tekovniot danok od dobivka se presmetuva soglasno odredbite na relevantnite 
zakonski propisi vo Republika Makedonija. Soglasno izmenite na dano~nite 
propisi, tekovniot danok od dobivka se presmetuva na osnova koja pretstavuva 
ostvarenata dobivka pred odano~uvawe zgolemena za tro{oci koi ne se 
priznavaat za celi na odano~uvawe (nepriznaeni tro{oci) i pomalku iska`ani 
prihodi so povrzani lica. Danokot od dobivka se presmetuva so primena na 
va`e~kata dano~na stapka na datumot na bilansot na sostojba po stapka od 10% 
(2018: 10%). 
 
Odlo`eniot danok od dobivka se presmetuva so primena na metodata na 
obvrski za site vremeni razliki koi se javuvaat na datumot na bilansot na 
sostojba kako razliki pome|u dano~nata osnova na sredstvata i obvrskite i 
nivnata smetkovodstvena vrednost, za celite na finansisko izvestuvawe. 
Odlo`enite dano~ni sredstva i obvrski se merat spored va`e~kte zakonski  
dano~nite stapki koi bile na sila i imaat pravno dejstvo na datumot na 
bilansot na sostojba. 
 
3.6. Pari~ni sredstva 
 
Pari~nite sredstva se vodat vo bilansot na sostojba spored nominalna 
vrednost. Za celite na finansiskite izve{tai,  pari~nite sredstva se sostojat 
od gotovina vo blagajni i pari~ni sredstva na denarski smetki vo banki. 
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3. Osnovni smetkovodstveni politiki (Prodol`enie) 
 
3.7. Pobaruvawa od kupuva~i 
 
Pobaruvawata od kupuva~i gi opfa}aat site pobaruvawa od proda`ba na 
u~inoci, evidentirani po fakturna vrednost, namaleni za ispravkata na 
vrednost za somnitelni i sporni pobaruvawa.  
 
So tovarewe na rashodite se vr{i ispravka na vrednosta na site pobaruvawa 
za koi se smeta deka se somnitelni i toa za site utu`eni pobaruvawa od 
fizi~ki lica koi se postari od 12 meseci vo visina od 100% od nivnata 
nominalna vrednost i za site utu`eni pobaruvawa od pravni lica koi se 
postari od 36 meseci od datumot na bilansot na sostojba vo visina od 100% od 
nivnata nominalna vrednost, kako i za site somnitelni pobaruvawa za kamati. 
 
3.8. Zalihi 
 
Zalihite se iska`uvaat spored poniskata od nabavnata vrednost i neto 
realizacionata vrednost. Nabavnata vrednost gi vklu~uva site tro{oci za 
doveduvawe na zalihite vo nivna sega{na sostojba.  Neto realizacionata 
vrednost e proceneta pazarna vrednost namalena za site proda`ni, 
transportni i distribucioni tro{oci potrebni za nivna proda`ba. 
 
3.9. Nedvi`nosti, postrojki i oprema (NPO) 
 
(1) Op{ta objava 
 
Po~etno, nedvi`nostite, postrojkite i opremata (NPO) se evidentiraat po 
nabavna vrednost. Nabavnata vrednost ja ~ini fakturnata vrednost na 
nabavenite sredstva zgolemena za site tro{oci nastanati do nivnoto stavawe 
vo upotreba. Sredstvata se evidentiraat kako NPO dokolku vekot na upotreba 
im e podolg od edna godina, a poedine~nata nabavna cena e pogolema od 300 
EVRA spored kursot na NBRM. 
 
Posledovatelno, NPO se vodat po nivnata nabavna vrednost namalena za 
akumuliranata amortizacija i bilo kakvo o{tetuvawe na vrednosta na 
sredstvata. 
 
Tro{ocite za tekovno i investiciono odr`uvawe se evidentiraat na tovar na 
rashodite vo momentot na nivnoto nastanuvawe. Izdatocite koi se odnesuvaat 
na rekonstrukcii i podobruvawa, koi go menuvaat kapacitetot ili korisniot 
vek na upotreba na NPO, se dodavaat na nabavnata vrednost na tie sredstva. 
 
Pozitivnata, odnosno negativnata razlika nastanata pri proda`ba na NPO se 
kni`i kako kapitalna dobivka ili zaguba i se iska`uva vo ramkite na 
ostanatite prihodi, odnosno rashodi. 
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3. Osnovni smetkovodstveni politiki (Prodol`enie) 
 
3.9. Nedvi`nosti, postrojki i oprema (NPO)-Prodol`enie 
 
(2) Amortizacija 
 
Amortizacijata na NPO pretstavuva sistematska raspredelba na 
amortizira~kiot iznos za vreme na korisniot vek na upotreba na sredstvoto. 
NPO se amortiziraat poedine~no, se do nivniot celosen otpis. Zemji{teto i 
investiciite vo tek ne se amortiziraat. Upotrebenite godi{ni stapki na 
amortizacija odnosno predvidenite korisni vekovi na upotreba na NPO za 2019 
godina vo odnos na 2018 godina se slednite: 
 
 2019 2018 2019 2018 
Nedvi`nosti 1 % 1 % 100 godini 100 godini 
Postrojki i oprema   2.5 %   2.5 % 40 godini 40 godini 
Vozila 10-25 % 10-25 % 4-10 godini 4-10 godini 
Kompjuterska oprema 25 % 25 % 4 godini 4 godini 
Kancelariski mebel 20 % 20 % 5 godini 5 godini 

 
3.10 O{tetuvawe na sredstvata 
 
Sredstvata koi imaat neograni~en vek na koristewe i ne se amortiziraat  se 
predmet na godi{na analiza za mo`nosta za nivno o{tetuvawe. Sredstvata koi 
se amortiziraat se predmet na analiza za mo`nosta za nivno o{tetuvawe 
sekoga{ koga postojat uslovi koi uka`uvaat deka nivnata sega{na 
smetkovodstvena vrednost e povisoka od nivnata nadomestuva~ka vrednost {to 
poka`uva deka istite se o{teteni. Zagubata poradi o{tetuvawe se evidentira 
za iznosot za koj sega{nata vrednost ja nadminuva nadomestuva~kata vrednost. 
Nadomestuva~ka vrednost pretstavuva povisokata vrednost od neto 
proda`nata vrednost na sredstvoto namalena za tro{ocite za proda`ba i 
upotrebnata vrednost na sredstvoto.  
 
3.11. Obvrski sprema dobavuva~i 
 
Obvrskite sprema dobavuva~i se iska`uvaat vo visina na nominalnite iznosi 
{to proizleguvaat od delovnite transakcii. 
 
Obvrskite sprema dobavuva~i se otpi{uvaat po istekot na rokot na 
zastarenost ili so vonprocesno poramnuvawe, so tovarewe na ostanatite 
prihodi. 
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3. Osnovni smetkovodstveni politiki (Prodol`enie) 
 
3.12. Kapital 
 
(a) Osnovna glavnina 

 
Osnovnata glavnina se priznava vo visina na nominalnata vrednost na 
izdadenite i uplateni akcii.  
 
(b)  Zakonski rezervi 
 
Zakonskite rezervi se formiraat od ostvarenata dobivka vrz osnova na 
zakonskite odredbi i so raspored na revalorizacionite rezervi, a mo`at da se 
upotrebat za pokrivawe na zagubata. Soglasno zakonskite odredbi, Dru{tvoto e 
dol`no da izdvoi od dobivkata za tekovnata godina minimum 5% za zakonski 
rezervi, se dodeka rezervite ne dostignat 10% od osnovnata glavnina na 
Dru{tvoto. Dokolku iznosot na ovaa rezerva ne nadminuva 10% od vrednosta na 
osnovnata glavnina, istata mo`e da bide upotrebena samo za pokrivawe na 
zagubi. Dokolku rezervata nadmine 10% od akcionerskiot kapital na 
Dru{tvoto, mo`e da bide upotrebena za isplata na dividendi so prethodna 
odluka na Sobranieto na akcioneri. 
 
3.13. Koristi na vrabotenite 
 
Koristi na vrabotenite se site formi na nadomestok koj go dava Dru{tvoto vo 
razmena za izvr{enata usluga od strana na vrabotenite. 
 
(1) Kratkoro~ni koristi za vrabotenite 
 
Kratkoro~ni koristi za vrabotenite se koristi koi dospevaat za pla}awe vo 
ramkite na dvanaeset meseci po krajot na periodot vo koj vrabotenite ja 
izvr{ile uslugata. Tuka spa|aat platite i pridonesite za socijalno 
osiguruvawe, kratkoro~no plateni otsustva, u~estva vo dobivkite i drugi 
nemonetarni koristi. Site kratkoro~ni koristi za vrabotetnite se priznavaat 
kako rashod i obvrska vo visina na nediskontiraniot iznos na koristite. 
 
(2) Koristi po prestanok na vrabotuvaweto 
 
Dru{tvoto vr{i uplata na pridonesite za penzisko i invalidsko osiguruvawe 
na vrabotenite vo soglasnost so doma{nata zakonska regulativa. Pridonesite, 
zasnovani na platite na vrabotenite, se uplatuvaat vo Nacionalniot fond. 
Dru{tvoto nema nikakvi dopolnitelni obvrski povrzani so pla}aweto na ovie 
pridonesi.  
 
Dru{tvoto e obvrzano da im isplati na vrabotenite koi zaminuvaat vo penzija 
minimalna otpremnina koja odgovara na dva mese~ni prose~ni plati isplateni 
vo dr`avata vo momentot na penzionirawe. Dru{tvoto nema napraveno 
rezervirawe za ova pravo na vrabotenite bidej}i se smeta deka sumata e 
nezna~ajna za finansiskite izve{tai. 
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3. Osnovni smetkovodstveni politiki (Prodol`enie) 
 
3.14. Rezervacii 
 
Rezervacii (rezervi za obvrski) se priznavaat koga Dru{tvoto ima sega{na 
obvrska (pravna ili izvedena) kako rezultat na minat nastan, koga e verojatno 
deka }e nastanat idni odlivi na sredstva po toj osnov i koga e mo`no da se 
proceni iznosot na obvrskata. Koga se o~ekuva nadomestuvawe na del od vakva 
obvrska vo idnina, primer preku dogovori za osiguruvawe, nadomestuvaweto se 
priznava kako posebno sredstvo no samo koga e izvesno deka }e bide primeno 
istoto. Rashodot za bilo koja rezervacija se priznava vo bilansot na uspeh 
namaleno za iznosot na nadomestuvaweto. Ako efektot od vremenskata 
dimenzija na parite e zna~aen, rezervaciite se diskontiraat na nivnata 
sega{na vrednost so primena na stapki pred odano~uvawe koi gi odrazuvaat 
tekovnite pazarni procenki.  
 
3.15. Neizvesnosti  
 
Neizvesna obvrska e mo`na obvrska koja proizleguva od minati nastani, ~ie 
postoewe }e bide potvrdeno so slu~uvawe ili neslu~uvawe na eden ili pove}e 
neizvesni idni nastani, koi ne se vo celost pod kontrola na Dru{tvoto. 
Neizvesni obvrski ne se priznavaat vo finansikite izve{tai, tuku samo se 
obelodenuvaat. 
 
Neizvesni sredstva se mo`ni sredstva koi proizleguvaat od minati nastani, 
~ie postoewe }e bide potvrdeno so slu~uvawe ili neslu~uvawe na eden ili 
pove}e neizvesni idni nastani, koi ne se vo celost pod kontrola na Dru{tvoto. 
Neizvesni sredstva se priznavaat samo koga e verojaten prilivot na ekonomski 
koristi. 
 
4. Finansiski rizici i upravuvawe so istite 
 
Dru{tvoto vleguva vo razli~ni transakcii koi proizleguvaat od negovoto 
sekojdnevno rabotewe, a koi se odnesuvaat na kupuva~ite, dobavuva~ite i 
kreditorite. Glavnite rizici na koi Dru{tvoto e izlo`eno i politikite za 
upravuvawe so niv se slednite: 
 
4.1. Pazaren rizik 
 
Rizik od promeni na kursevite 
 
Dru{tvoto ne vleguva vo transakcii so stranska valuta, pri {to istoto ne e 
izlo`eno na sekojdnevni promeni na kursevite na stranskite valuti.  Spored 
ova, Dru{tvoto ne e izlo`eno na mo`nite fluktuacii na stranskite valuti, 
koe sepak e ograni~eno poradi faktot deka najgolem broj transakcii se vo 
Evra, ~ii valuten kurs se smeta za relativno stabilen.  
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4. Finansiski rizici i upravuvawe so istite (Prodol`enie) 
 
4.1. Pazaren rizik (Prodol`enie) 
 
Rizik od promeni na cenite 
 
Dru{tvoto ne e izlo`eno na rizik od promeni na cenite na vlo`uvawata vo 
hartii od vrednost, so ogled deka istoto ne raspolaga so vakvi vlo`uvawa. 
 
Dru{tvoto e izlo`eno na rizik koj proizleguva od re`imot na soglasnost pri 
formirawe na cenite na uslugite od strana na Regulatornata Komisija za 
energetika na RM. Imeno, rizikot se sostoi vo toa {to Dru{tvoto e izlo`eno 
na zgolemuvawe na pazarnite ceni na glavnite inputi (mazut i priroden gas) 
koi {to direktno vlijaat na vkupnite tro{oci na rabotewe na Dru{tvoto, a ne 
e vo sostojba promptno da reagira so promena na cenite na uslugite, poradi 
re`imot na soglasnost. Dru{tvoto nema posebna politika za upravuvawe so 
ovoj rizik so ogled deka vo Republika Makedonija ne postojat posebni 
finansiski instrumenti za izbegnuvawe na ovoj vid na rizik. 
 
4.2. Krediten rizik 
 
Dru{tvoto e izlo`eno na krediten rizik vo slu~aj koga nejzinite kupuva~i 
(klienti) nema da bidat vo sostojba da gi ispolnat svoite obvrski za pla}awe. 
Dru{tvoto nema zna~ajna koncetracija na krediten rizik so ogled deka 
klientite se {iroko rasprostraneti (golem broj na doma}instva i pravni lica) 
i istite deluvaat vo razli~ni dejnosti. Dru{tvoto nema izgradeno posebna 
politika za upravuvawe so ovoj vid na rizik so ogled na ograni~enite 
mo`nosti (golem broj na klienti so mali iznosi na pobaruvawa, kako i 
nerazvien pazar na posebni finansiski instrumenti za obezbeduvawe). 
Politika na Dru{tvoto e tekovno sledewe na nenaplatenite pobaruvawa, 
nivno redovno utu`uvawe i evidentirawe na rezervacija (ispravka na 
vrednosta) za site somnitelni i sporni pobaruvawa. 
 
4.3. Kamaten rizik 
 
Dru{tvoto e izlo`eno na rizik od promeni na kamatni stapki, koi se 
odnesuvaat na koristenite krediti dogovoreni po varijabilni kamatni stapki. 
So ogled deka Dru{tvoto koristi krediti i pozajmici so varijabilni kamatni 
stapki, postoi izlo`enost na ovoj vid na rizik. 
  
4.4. Likvidnosen rizik 
 
Likvidnosen rizik ili rizik od nelikvidnost postoi koga Dru{tvoto nema da 
bide vo sostojba so svoite pari~ni sredstva redovno da gi pla}a obvrskite 
sprema svoite doveriteli. Vakviot rizik se nadminuva so konstantno 
obezbeduvawe na potrebnata gotovina za servisirawe na svoite obvrski. 
Dru{tvoto e vo sostojba na zgolemen likvidnosen rizik so ogled deka istoto ne 
vr{i redovna naplata na svoite pobaruvawa, poradi {to se javuva i 
nemo`nosta za redovno servisirawe na obvrskite. 
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4. Finansiski rizici i upravuvawe so istite (Prodol`enie) 
 
4.5. Dano~en rizik 
 
Soglasno zakonskite propisi vo RM, finansiskite izve{tai i 
smetkovodstvenite evidencii na Dru{tvoto podle`at na kontrola od strana na 
dano~nite vlasti po podnesuvaweto na dano~nite izve{tai za godinata. 
Zaklu~no so datumot na Izve{tajot na revizorite, ne e izvr{ena kontrola na 
danokot od dobivka za 2019 godina, kako i na danokot na dodadena vrednost, 
personalen danok na dohod i pridonesi na li~ni primawa. Spored ova, 
dopolnitelni danoci vo slu~aj na idna kontrola od strana na dano~nite vlasti 
vo ovoj moment ne mo`e da se opredelat so razumna sigurnost. 
 
5. Utvrduvawe na objektivna vrednost  
 
Dru{tvoto raspolaga so finansiski sredstva i obvrski koi gi vklu~uvaat 
parite i pari~nite ekvivalenti, pobaruvawa od kupuva~i, obvrskite kon 
dobavuva~i, kako i nefinansiski sredstva za koi golem broj na 
smetkovodstveni politiki i obelodenuvawa baraat utvrduvawe na nivnata 
objektivna vrednost. 
 
Objektivnata vrednost na finansiskite sredstva i obvrski e pribli`na na 
nivnata smetkovodstvena vrednost so ogled na faktot deka istite imaat 
relativno kratka dospeanost vo rok od maksimum do edna godina od datumot na 
bilansot na sostojba. 
 
6. Finansiski instrumenti 
 
6.1. Rizik na finansirawe 
 
Dru{tvoto vr{i finansirawe na svoeto rabotewe po pat na koristewe na 
kratkoro~ni i dolgoro~ni krediti poradi {to istoto e izlo`eno na vakov vid 
na rizik. Vkupnata zadol`enost na Dru{tvoto po osnov na koristeni krediti i 
zaemi od banki i drugi subjekti e dadena vo bele{kata 23 i istata iznesuva 
16,570 iljadi MKD, {to pretstavuva 11% od vkupniot kapital. 
 
6.2. Rizik od devizni valuti 
 
Dru{tvoto ne vleguva vo transakcii vo stranska valuta, poradi {to istoto ne e 
izlo`eno na sekojdnevni promeni na kursevite na stranskite valuti. 
 
6.3. Rizik od promeni na kamatite 
 
Dru{tvoto se izlo`uva na rizik od promeni na kamatni stapki vo slu~aj koga 
koristi krediti i pozajmici ili koga ima plasirano sredstva kaj drugi dru{tva 
ili banki dogovoreni po varijabilni kamatni stapki. Bidej}i Dru{tvoto 
koristi krediti od banki dogovoreni po varijabilni kamatni stapki, istoto e 
izlo`eno na ovoj vid na rizik. 
 
Vkupnata izlo`enost na finansiski instrumenti dogovoreni po varijabilni 
kamatni stapki iznesuva 16,570 iljadi MKD i eventualna promena na kamatnite 
stapki za ±1% bi se reflektiralo vo zgolemuvawe ili namaluvawe na 
dobivkata/zaguba za iznos od  166 iljadi MKD.  
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6. Finansiski instrumenti 
 
6.4. Rizik od likvidnost 
 
Slednata tabela ja dava ro~nosta na finansiskite sredstva i obvrski na 
Dru{tvoto so sostojba na 31 dekemvri 2019 godina spored nivnata dospeanost: 
 
 Do 1 

mesec 
 1 - 3 mes.  3-12 

mes. 
 Nad 12 

mes. 
 Vkupno 

Pari~ni sredstva 1,462  -  -  -  1,462 
Kupuva~i 16,659  -  -  -  16,659 
Dadeni pozajmici 778        778 
Ostanati 
pobaruvawa 

 
2 

  
- 

  
- 

  
- 

  
2 

 18,901  -  -  -  18,901 
          

Dobavuva~i 8,647  -  -  -  8,647 
Krediti 7,030  200  2,060  7,280   16,570 
Ostanati obvrski 896  -  -  -  896 
 16,573  200  2,060  7,280  26,113 
 
Slednata tabela ja dava ro~nosta na finansiskite sredstva i obvrski na 
Dru{tvoto so sostojba na 31 dekemvri 2018 godina spored nivnata dospeanost: 
 
 Do 1 

mesec 
 1 - 3 mes.  3-12 

mes. 
 Nad 12 

mes. 
 Vkupno 

Pari~ni sredstva 2,526  -  -  -  2,526 
Kupuva~i 15,515  -  -  -  15,515 
Dadeni pozajmici 8,614        8,614 
Ostanati 
pobaruvawa 

 
2 

  
- 

  
- 

  
- 

  
2 

 26,657  -  -  -  26,657 
          

Dobavuva~i 6,941  -  -  -  6,941 
Krediti 17,233  -  -  -   17,233 
Ostanati obvrski 494  -  -  -  494 
 24,509  -  -  -  24,509 
 
 
 



7. PRIHODI OD PRODA@BA
2019 2018

(000) MKD (000) MKD

Prihodi od proda`ba na toplinska energija na 
korisnici na stanben prostor 12,432          12,791          
Prihodi od proda`ba na toplinska energija na 
korisnici na deloven prostor 18,864          19,618          

Vkupno 31,296          32,409          

8. TRO[OCI NA PRODADENI USLUGI
2019 2018

(000) MKD (000) MKD

Potro{en priroden gas 18,623          18,315          
Potro{ena elektri~na energija 1,715            1,777            
Potro{ena voda 237               479               

Vkupno 20,575          20,571          

9. OSTANATI OPERATIVNI PRIHODI
2019 2018

(000) MKD (000) MKD

Prihodi od isklu~uvawe i uklu~uvawe 9                   25                 
Prihodi od proda`ba na zalihi na drugi -                    -                    
Prihodi od naplateni otpi{ani pobaruvawa -                    -                    
Ostanati prihodi (sudski taksi) 62                 635               

Vkupno ostanati operativni prihodi 71                 660               
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10. TRO[OCI ZA VRABOTENI
2019 2018

(000) MKD (000) MKD

Neto plati 5,416           4,784           
Pridonesi od plati 2,250           2,548           
Personalen danok od plati 442              529              
Dnevnici za slu`beni patuvawa i patni tro{oci -                   3                  
Tro{oci za regres i pomo{ti na vraboteni 225              226              
Nadomestoci na ~lenovi na UO i NO -                   -                   

Vkupno 8,333           8,090           

11. OSTANATI OPERATIVNI RASHODI
2019 2018

(000) MKD (000) MKD

Tro{oci za konsultanski uslugi (advokati i sl) 1,781           1,242           
Uslugi za odr`uvawe 732              1,807           
Bankarski provizii 167              198              
Telefonski i internet uslugi 286              294              
Premii za osiguruvawe 198              201              
Potro{eni materijali 150              136              
Tro{oci za promocija, propaganda, reklama, 
reprezentacija i sponzorstvo 35                51                
Ostanati 1,414           991              

Vkupno            4,763            4,920 

12. PRIHODI I RASHODI OD FINANSIRAWE 
2019 2018

(000) MKD (000) MKD

Prihodi od kamati od potro{uva~i 4,318           6,173           
Pozitivni kursni razliki -                   -                   
Rashodi za kamati (945)             (1,859)          
Negativni kursni razliki -                   -                   
Ostanati rashodi od finansirawe -                   -                   
Vkupno prihodi (rashodi) od finansisrawe 3,373           4,314           

21

SKOPJE SEVER AD - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI

Finansiski izve{tai za 2019 godina



13. DANOK OD DOBIVKA

2019 2018
(000) MKD (000) MKD

Dobivka (zaguba) pred odano~uvawe (15,135)        (6,543)          
Osloboduvawa za dobivkata pred odano~uvawe -                   -                   
Nepriznaeni rashodi:
Otpis i ispravka na pobaruvawa 11,481         5,601           
Isplateni nadomestoci na vraboteni -                   -                   
Reprezentacija 35                45                
Pari~ni i dano~ni kazni -                   -                   
Nenaplateni pobaruvawa od zaemi -                   5,730           
Dano~na osnova (3,619)          4,833           
Presmetan danok od dobivka -                   483              
Drugi osloboduvawa -                   -                   
Danok od dobivka vo bilans na uspeh -                   483              
Dobivka (zaguba) pred odano~uvawe (15,135)        (6,543)          
Efektivna dano~na stapka 0.00% -7.39%

14. PARI^NI SREDSTVA 
2019 2018

(000) MKD (000) MKD

Denarski smetki kaj banki 1,457           2,517           
Blagajna 4                  8                  
Devizna blagajna 1                  1                  

Vkupno pari~ni sredstva 1,462           2,526           
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SKOPJE SEVER AD - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI

Finansiski izve{tai za 2019 godina

Usoglasuvaweto na danokot od dobivka koj se presmetuva od dobivkata pred
odano~uvawe spored zakonskata stapka na danok od dobivka so presmetaniot danok
spored efektivnata dano~na stapka na Dru{tvoto za godinite koi zavr{uvaat na 31
dekemvri 2019 i 2018 godina e kako {to sleduva:

Tekovniot danok od dobivka se presmetuva soglasno odredbite na relevantnite
zakonski propisi vo Republika Makedonija. Soglasno izmenite na dano~nite propisi,
tekovniot danok od dobivka se presmetuva na osnova koja pretstavuva ostvarenata
dobivka pred odano~uvawe zgolemena za tro{oci koi ne se priznavaat za celi na
odano~uvawe (nepriznaeni tro{oci) i pomalku iska`ani prihodi so povrzani lica.
Danokot od dobivka se presmetuva so primena na va`e~kata dano~na stapka na
datumot na bilansot na sostojba po stapka od 10% (2018: 10%).



15. POBARUVAWA OD PRODA@BA
2019 2018

(000) MKD (000) MKD

Kupuva~i vo zemjata-pravni lica 4,639            7,374            
Somnitelni i sporni pobaruvawa od pravni lica 1,201            1,201            
Vkupno bruto pobaruvawa od kupuva~i-pravni lica 5,840            8,575            
Ispravka na vrednosta na pobaruvawata od pravni lica -                   -                    
Vkupno neto pobaruvawa od kupuva~i-pravni lica 5,840            8,575            

Kupuva~i vo zemjata-fizi~ki lica 10,393          6,119            
Somnitelni i sporni pobaruvawa od fizi~ki lica 66,946          69,347          
Vkupno bruto pobaruvawa od kupuva~i-fizi~ki lica 77,339          75,466          
Ispravka na vrednosta na pobaruvawata od fizi~ki lica (66,520)        (68,526)         
Vkupno neto pobaruvawa od kupuva~i-fizi~ki lica 10,819          6,940            

Vkupno neto pobaruvawa od proda`ba 16,659          15,515          

2019 2018
(000) MKD (000) MKD

Sostojba na pobaruvawata na 1 januari 68,526          68,547          
Nova ispravka na somnitelni pobaruvawa -                   -                    
Naplateni somnitelni pobaruvawa -                   -                    
Otpis -                   -                    
Usoglasuvawe (2,006)          (21)                
Sostojba na pobaruvawata na 31 dekemvri 66,520          68,526          

16. POBARUVAWA ZA DADENI POZAJMICI

2019 2018
(000) MKD (000) MKD

Toplifikacija AD Skopje vo ste~aj - pozajmici i kamati -                   6,495            
Snabduvawe Zapad DOOEL - kamati -                   1,371            
Proizvodstvo na toplina DOOEL - kamati 778               748               
Sostojba na pobaruvawata na 31 dekemvri 778               8,614            
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SKOPJE SEVER AD - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI

Finansiski izve{tai za 2019 godina

Dvi`ewe na ispravka na vrednosta na somnitelni pobaruvawa:

Pobaruvawata za dadeni pozajmici na povrzanoto Dru{tvo Toplifikacija AD Skopje -
vo ste~aj vo 2018 vo iznos od 6,495 iljadi MKD se sostojat od dadeni pozajmici vo 2017
godina vo iznos 2,645 iljadi MKD, kako i pobaruvawa vo iznos od 3,780 iljadi MKD po
osnov na izvr{uvawe na menica po viduvawe na iznos od 4,900 iljadi EUR vo korist na
Stopanska Banka AD Skopje (vrska bele{ka 25). Dadenite pozajmici se otpi{ani vo
2019 godina.



17. POBARUVAWA ZA DADENI AVANSI

18. OSTANATI TEKOVNI SREDSTVA I AVR
2019 2018

(000) MKD (000) MKD
Pobaruvawa za danok na dodadena vrednost 1,117            144               
Pobaruvawa za danok na dobivka 368               368               
Odnapred plateni tro{oci -                   -                    
Ostanato 2                   2                   
Vkupno 1,487            514               

19. ZALIHI
2019 2018

(000) MKD (000) MKD
Zaliha na mazut 1,104            1,104            
Materijali 798               798               
Rezervni delovi -                   -                    
Siten inventar 28                 28                 
Ispravka na sitniot inventar (28)               (28)                
Vkupno zalihi 1,902            1,902            

20. VLO@UVAWA VO PRO[IRUVAWE NA MRE@A

Postrojki
Objekti i oprema Vkupno

(000) MKD (000) MKD (000) MKD

Nabavna vrednost
Sostojba na 1 januari 2019 66,618         56,891          123,509        
Direktni zgolemuvawa -                   19                 19                 
Proda`bi I rashod -                   -                   -                    
Sostojba na 31 dekemvri 2019 66,618         56,910          123,528        

Ispravka na vrednost
Sostojba na 1 januari 2019 19,699         41,148          60,847          
Amortizacija za tekovna godina 1,209           1,418            2,627            
Sostojba na 31 dekemvri 2019 20,908         42,566          63,474          

Sega{na vrednost na:
31.12.2019 GODINA 45,710         14,344          60,054          
31.12.2018 GODINA 46,919         15,743          62,662          
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SKOPJE SEVER AD - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI

Pobaruvawata za dadeni avansi so sostojba na 31 dekemvri 2019 godina vo iznos od
2,028 iljadi MKD (2018: 5,079 iljadi MKD) se sostojat od dadeni avansi za nabavka na
priroden gas na dobavuva~ot Makpetrol Prom Gas DOOEL Skopje. 



21. NEDVI@NOSTI, POSTROJKI I OPREMA

Postrojki Transport
Zemji{te Objekti i oprema sredstva NPO vo tek Vkupno
(000) MKD (000) MKD (000) MKD (000) MKD (000) MKD (000) MKD

Nabavna vrednost
Sostojba na 1 januari 2019 9,608         68,603       71,786      14,272      50              164,319    
Direktni zgolemuvawa -                 950            -                16             -                 966           
Prenos od investicii vo tek -                 -                 -                -                -                 -                
Rashodi i otu|uvawe -                 -                 -                -                -                 -                
Sostojba na 31 dekemvri 2019 9,608         69,553       71,786      14,288      50              165,285    

Ispravka na vrednost
Sostojba na 1 januari 2019 -                 20,219       51,104      13,500      -                 84,823      
Amortizacija za tekovna godina -                 148            1,774        175           -                 2,097        
Rashodi i otu|uvawe -                 -                 -                -                -                 -                
Sostojba na 31 dekemvri 2019 -                 20,367       52,878      13,675      -                 86,920      

Sega{na vrednost na:
31.12.2019 GODINA 9,608         49,186       18,908      613           50              78,365      
31.12.2018 GODINA 9,608         48,384       20,682      772           50              79,496      
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SKOPJE SEVER AD - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI

Zemji{teto na Dru{tvoto so vrednost od 9,608 iljadi MKD i grade`nite objekti na Dru{tvoto (Toplana Sever) so
sega{na vrednost od 49,186 iljadi MKD se dadeni pod zalog (hipoteka) zaradi obezbeduvawe na pla}awe na
obvrskite na majkata kompanija Toplifikacija AD Skopje sprema bankite kreditori.



22. OBVRSKI SPREMA DOBAVUVA^I
2019 2018

(000) MKD (000) MKD
Obvrski sprema dobavuva~ite na gas, elektri~na 
energija i voda 461              762              
Obvrski sprema povrzani subjekti (Bele{ka 25) 6,419           2,984           
Obvrski sprema dobavuva~i vo zemjata 1,767           3,195           
Vkupno obvrski sprema dobavuva~i 8,647           6,941           

23. OBVRSKI ZA PRIMENI KREDITI I POZAJMICI
2019 2018

(000) MKD (000) MKD
Dolgoro~ni krediti od:
Komercijalna Banka AD Skopje (a) 9,640           -                   
Vkupno dolgoro~ni krediti 9,640           -                   

Minus: tekovna dospeanost na dolgoro~ni krediti (2,360)          -                   

Vkupno neto dolgoro~ni krediti 7,280           -                   

Kratkoro~ni krediti od:
Komercijalna Banka AD Skopje (a) -                   6,042           
Komercijalna Banka AD Skopje (a) -                   5,841           
Toplifikacija in`inering DOOEL Skopje (b) 6,930           5,350           
Vkupno kratkoro~ni krediti 6,930           17,233         

Vkupno krediti 16,570         17,233         

24.  OSTANATI TEKOVNI OBVRSKI I PVR
2019 2018

(000) MKD (000) MKD
Obvrski za neto plati na vraboteni 805              305              
Obvrski za pridonesi od plati 367              135              
Obvrski za personalen danok od plati 71                24                
Obvrski za danok od dobivka -                   -                   
Obvrski za DDV -                   -                   
Ostanati obvrski sprema vraboteni 91                30                
Vkupno ostanati tekovni obvrski i PVR 1,334           494              
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(a) Dolgoro~en kredit vo iznos od 9,640 iljadi MKD so rok na otplata na fevruari
2024 godina i promenliva kamatna stapka (referentna kamatna stapka na denarski
depoziti+4.1%), obezbeden so zalog na 77,231 akcija izdadena od Skopje Sever AD
Skopje, vo sopstvenost na Toplifikacija AD Skopje. Ovoj kredit proizleguva od
izvr{enoto restruktuirawe na dolgot kon Komercijalna Banka AD Skopje vo 2018
godina vo vkupen iznos od 11,883 iljadi MKD.

(b) Zaem od povrzanoto Dru{tvo Toplifikacija in`inering DOOEL Skopje vo iznos
od 6,930 iljadi MKD so kamatna stapka SKIBOR+1%. Soglasno Aneksot na dogovorot
sklu~en vo 2019 godina, zaemot e beskamaten. 

SKOPJE SEVER AD - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI

Finansiski izve{tai za 2019 godina



25. POTENCIJALNI SREDSTVA I OBVRSKI (NEIZVESNOSTI)

a) Sudski sporovi

b) Dadeni hipoteki i zalozi na svojot imot

26. TRANSAKCII SO POVRZANI SUBJEKTI

2019 2018
(000) MKD (000) MKD

Pobaruvawa od:
Toplifikacija AD Skopje, ste~aj - pozajmici i kamati -                    6,495             
Snabduvawe Zapad DOOEL - pozajmici i kamati -                    1,371             
Proizvodstvo na toplina DOOEL - pozajmici i kamati 778                748                

778                8,614             
Obvrski kon:
Distribucija na toplina DOOEL 42                  106                
Snabduvawe Zapad DOOEL 175                93                  
Toplifikacija AD Skopje - vo ste~aj 3,846             1,758             
Snabduvawe Istok DOOEL 493                128                
Snabduvawe Centar DOOEL 1,738             734                
Toplifikacija in`inering DOOEL 125                125                
Toplifikacija in`inering DOOEL-pozajmici i kamati 6,930             5,350             

13,349           8,294             
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SKOPJE SEVER AD - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI

Dru{tvoto e vo dominantna sopstvenost (99.98%) na dru{tvoto Toplifikacija AD
Skopje vo ste~aj, koja pak poseduva vo dominantna sopstvenost ili ima zna~ajno
u~estvo (nad 20%) vo drugi dru{tva. Pokraj mati~noto dru{tvo, ostanati povrzani
subjekti se dru{tvata: Toplifikacija Bitola DOO, Toplifikacija In`nenering
DOOEL, Gas trejd DOOEL, Snabduvawe Zapad DOOEL, Snabduvawe Centar DOOEL,
Snabduvawe Istok DOOEL, Distribucija na toplina DOOEL, Proizvodstvo na
toplina DOOEL i Servisi za Greewe DOOEL. 

Transakciite so ovie dru{tva vo 2019 i 2018 godina koi {to gi opfa}aat
pobaruvawata od, obvrskite kon, kako i soodvetni prihodi i rashodi se kako {to
sleduva:

Poradi nemo`nost da gi naplati svoite pobaruvawa, so sostojba na 31 dekemvri
2019 godina, Skopje Sever AD Skopje ima povedeno i seu{te nezavr{eno sudski
postapki protiv individualni korisnici vo iznos od 66,947 iljadi MKD (2018:
69,347 iljadi MKD) i protiv pravni lica vo iznos od 1,201 iljadi MKD (2018: 1,201
iljadi MKD)-(Bele{ka 15).

Dru{tvoto nema potencijalni obvrski vo smisla na sudski sporovi kade istoto e
tu`eno od strana na drugi subjekti.  

Zemji{teto na Dru{tvoto so vrednost od 9,608 iljadi MKD i grade`nite objekti na
Dru{tvoto (Toplana Sever) so sega{na vrednost od 49,186 iljadi MKD se dadeni pod
zalog (hipoteka) zaradi obezbeduvawe na pla}awe na obvrskite na majkata
kompanija Toplifikacija AD Skopje sprema bankite kreditori (bele{ka 21)



26. TRANSAKCII SO POVRZANI SUBJEKTI (Prodol`enie)

2019 2018
(000) MKD (000) MKD

Prihodi od kamata
Toplifikacija AD Skopje - vo ste~aj -                    66                 
Snabduvawe Zapad DOOEL -                    19                 
Proizvodstvo na toplina DOOEL  -                    12                 

-                    97                 
Rashodi od nabavki od:
Proizvodstvo na toplina DOOEL  405               -                    
Toplifikacija AD Skopje - vo ste~aj -                    17                 
Toplifikacija in`inering DOOEL -                    50                 
Distribucija na toplina DOOEL 61                 117               

466               184               
Rashodi za kamati
Toplifikacija in`inering DOOEL -                    31                 

-                    31                 

27. NASTANI PO DATUMOT NA BILANSOT NA SOSTOJBA
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So ogled deka posledovatelnite nastani i okolnosti povrzani so pojavata na
COVID 19 ne postoeja na datumot na izvestuvawe, rakovodstoto na Dru{tvoto smeta
deka istite ne vlijaat na finansiskite izve{tai zaklu~no so 31.12.2019 godina i
tie ne treba da se koregiraat. 

Rakovodstvoto smeta deka vo momentot ne mo`e da se predvidat potencijalnite
efekti poradi pojavata na COVID 19 vrz raboteweto na Dru{tvoto vo idnina. 

SKOPJE SEVER AD - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI

Na 31 dekemvri 2019 godina, Svetskata Zdravstvena Organizacija (SZO) e
izvestena za noviot koronavirus (COVID 19) koj se pojavi vo Narodna Republika
Kina, i zapo~na brzo da se {iri. Na 30 januari 2020 godina, SZO oficijalno ja
objavuva pojavata i {ireweto na koronavirusot kako vonredna zdravstvena sostojba
od me|unarodno zna~ewe. Posledovatelno, na 11 mart 2020 godina pojavata na
koronavirust e klasificirana kako globalna pandemija od strana na SZO.

Finansiski izve{tai za 2019 godina

Na 18 mart 2020 godina, vo na{ata dr`ava be{e proglasena vonredna sostojba na
cela teritorija na RSM zaradi spre~uvawe na vnesuvawe, {irewe i spravuvawe so
virust COVID 19, koj e pro{iren na site kontinenti.  



SKOPJE SEVER AD - Skopje                                                                   Dodatok 1                    
 

 

 
 
 
 
Zakonska obvrska za sostavuvawe na godi{na smetka i godi{en izve{taj 

za raboteweto soglasno odredbite na ZTD 
 
 
Soglasno ~len 476 od Zakonot za trgovski dru{tva Godi{nata smetka koja ja 
izgotvuvaat trgovskite dru{tva vklu~uva bilans na sostojba i bilans na 
uspeh i objasnuva~ki bele{ki.  
 
Soglasno ~len 476 od Zakonot za trgovski dru{tva Godi{nata smetka i 
finansiskiot izve{taj koi se odnesuvaat za ista delovna godina i koi se 
podgotveni soglasno odredbite na Zakonot i so propisite za smetkovodstvo 
treba da sodr`at identi~ni podatoci za sostojbata na sredstvata, 
obvrskite, prihodite, rashodite, glavninata i ostvarenata dobivka odnosno 
zaguba na dru{tvoto za delovnata godina. 
 
Soglasno ~len 477 od Zakonot za trgovski dru{tva, Organot na upravuvawe 
na Dru{tvoto, pokraj godi{nata smetka, odnosno finansiskite izve{tai, e 
dol`en, po zavr{uvawe na sekoja delovna godina da izgotvi i izve{taj za 
rabotata na dru{tvoto vo prethodnata godina so sodr`ina opredelena vo 
~len 384 stav 7 od ZTD. 
 
Godi{nata smetka na Dru{tvoto i Godi{niot izve{taj za rabotewe se 
dadeni vo Dodatocite 2 i 3. 

 
Organot na Upravuvawe na Dru{tvoto go razgledal i odobril Godi{niot 
izve{taj za rabotewe. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 



SKOPJE SEVER AD - Skopje                                                                   Dodatok 2                   
 

 

 
 
 
 
Godi{na smetka za 2019 godina 
- Bilans na sostojba 
- Bilans na uspeh 
- Izve{taj za seopfatna dobivka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Биланс на состојба

ЕМБС: 05246067     
Целосно име: Друштво за снабдување со пареа и топла вода Скопје Север АД -
Скопје
Вид на работа: 450
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2019

Листа на прикачени документи: 
Објаснувачки белешки

Ознака за АОП Опис Нето за тековна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
вредноста за

тековна година
Претходна

година

1 - - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(002+009+020+021+031) 138.419.440,00   142.159.578,00

9 - - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(010+013+014+015+016+017+018+019) 138.419.440,00   142.159.578,00

10 - - Недвижности (011+012) 104.504.534,00   104.911.485,00

11 - - Земјиште 9.607.813,00   9.607.813,00

12 - - Градежни објекти 94.896.721,00   95.303.672,00

13 - - Постројки и опрема 33.679.609,00   36.965.459,00

15 - - Алат, погонски и канцелариски инвентар и
мебел 185.297,00   232.634,00

18 - - Материјални средства во подготовка 50.000,00   50.000,00

36 - - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) 24.315.622,00   34.148.965,00

37 - - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) 1.901.908,00   1.901.908,00

38 - - Залихи на суровини и материјали 1.901.908,00   1.901.908,00

45 - - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(046+047+048+049+050+051) 20.173.273,00   21.106.667,00

47 - - Побарувања од купувачи 16.658.717,00   15.513.881,00

48 - - Побарувања за дадени аванси на добавувачи 2.028.524,00   5.078.725,00

49
- - Побарувања од државата по основ на даноци,
придонеси, царина, акцизи и за останати давачки
кон државата (претплати)

1.483.741,00   511.770,00

50 - - Побарувања од вработените 2.291,00   2.291,00

52 - - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
(053+056+057+058) 778.133,00   8.614.078,00

56 - - Побарувања по дадени заеми од поврзани
друштва 778.133,00   8.614.078,00

59 - - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ
ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) 1.462.308,00   2.526.312,00

60 - - Парични средства 1.462.308,00   2.526.312,00

63 - - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА
(001+035+036+044+062) 162.735.062,00   176.308.543,00

65 - - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-
068-069+070+071+075-076+077-078) 136.182.550,00   151.317.902,00

66 - - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 240.845.742,00   240.845.742,00

70
- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД
ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА
СЕОПФАТНА ДОБИВКА

11.097,00   11.097,00

76 - - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) 89.538.937,00   82.513.023,00

78 - - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 15.135.352,00   7.025.914,00

81 - - Б. ОБВРСКИ (082+085+095) 26.552.512,00   24.990.641,00

95 - - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108) 26.552.512,00   24.990.641,00

96 - - Обврски спрема поврзани друштва 167.698,00   232.586,00

97 8.480.109,00 6.710.220,00



Биланс на успех

- - Обврски спрема добавувачи   
98 - - Обврски за аванси, депозити и кауции   321.390,00

99 - - Обврски за даноци и придонеси на плата и на
надомести на плати 435.824,00   159.044,00

100 - - Обврски кон вработените 899.156,00   335.299,00

103 - - Обврски по заеми и кредити спрема поврзани
друштва 6.929.725,00   5.349.663,00

104 - - Обврски по заеми и кредити 9.640.000,00   11.882.439,00

111 - - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И
ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) 162.735.062,00   176.308.543,00

Ознака за АОП Опис Нето за
тековна година

Бруто за
тековна
година

Исправка на
вредноста за

тековна
година

Претходна
година

201 - - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206) 31.367.420,00   33.068.649,00

202 - - Приходи од продажба 31.305.006,00   32.918.600,00

203 - - Останати приходи 62.414,00   150.049,00

207 - - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) 49.876.390,00   43.925.368,00

208 - - Трошоци за суровини и други материјали 20.861.158,00   20.884.826,00

211 - - Услуги со карактер на материјални трошоци 1.933.978,00   2.735.517,00

212 - - Останати трошоци од работењето 2.543.264,00   1.869.298,00

213 - - Трошоци за вработени (214+215+216+217) 8.333.156,00   8.091.231,00

214 - - Плати и надоместоци на плата (нето) 5.436.358,00   5.308.234,00

215 - - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на
плата 441.827,00   429.261,00

216 - - Придонеси од задолжително социјално осигурување 2.229.643,00   2.123.692,00

217 - - Останати трошоци за вработените 225.328,00   230.044,00

218 - - Амортизација на материјалните и нематеријалните
средства 4.724.360,00   4.743.638,00

222 - - Останати расходи од работењето 11.480.474,00   5.600.858,00

223 - - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ
(224+229+230+231+232+233) 4.318.488,00   6.173.215,00

224 - - Финансиски приходи од односи со поврзани
друштва (225+226+227+228)   96.969,00

226 - - Приходи по основ на камати од работење со
поврзани друштва   96.969,00

230 - - Приходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва 4.318.488,00   6.076.246,00

234 - - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ
(235+239+240+241+242+243) 944.870,00   1.859.001,00

235 - - Финансиски расходи од односи со поврзани друштва
(236+237+238)   30.958,00

236 - - Расходи по основ на камати од работење со
поврзани друштва   30.958,00

239 - - Расходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва 944.870,00   1.828.043,00

247 - - Загуба од редовното работење (204-
205+207+234+245)-(201+223+244) 15.135.352,00   6.542.505,00

251 - - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248) 15.135.352,00   6.542.505,00

252 - - Данок на добивка   483.409,00

256 - - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-
253+254) 15.135.352,00   7.025.914,00

257
- - Просечен број на вработени врз основа на часови
на работа во пресметковниот период (во апсолутен
износ)

17,00   16,00

258 - - Број на месеци на работење (во апсолутен износ) 12,00   12,00

270 15.135.352,00 7.025.914,00



Државна евиденција

- - Загуба за годината   

291 - - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или
(270-286) или (287-269) 15.135.352,00   7.025.914,00

Ознака за АОП Опис Нето за тековна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
вредноста за

тековна година
Претходна

година

625 - - Земјишта 9.607.813,00   9.607.813,00

631
- - Набавна вредност на градежни објекти од
високоградба кои се користат за вршење на
дејност

136.171.659,00   135.221.659,00

633
- - Акумулирана амортизација на градежни
објекти од високоградба кои се користат за
вршење на дејност

41.274.938,00   39.917.987,00

634
- - Сегашна вредност на градежни објекти од
високоградба кои се користат за вршење на
дејност (< или = АОП 012 од БС)

94.896.721,00   95.303.672,00

643 - - Набавна вредност на компјутерска опрема 472.075,00   472.075,00

645 - - Акумулирана амортизација на компјутерска
опрема 472.075,00   469.069,00

646 - - Сегашна вредност на компјутерска опрема
(< или = АОП 012 од БС)   3.006,00

662

- - Краткорочни заеми и кредити дадени на
трговски друштваво приватна и државна
сопственост и јавни претпријатија, во земјата
(< или = АОП 052 од БС)

778.133,00   8.614.078,00

672

- - Останати побарувања од органи на
законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ,
ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа
и други правни лица финансирани од буџет

1.483.741,00   995.179,00

673

- - Останати побарувања од физички лица ,
трговци-поединци, занаетчии, земјоделци,
самостојни вршители на дејност и непрофитни
организации во земјата

18.687.241,00   20.592.606,00

674

- - Краткорочни обврски по земи и кредити кон
трговски друштва во приватна и државна
сопственост и јавни претпријатија, во
земјата(< или = АОП 095 од БС)

6.929.725,00   

678

- - Основна главнина (сопственички капитал)
во акции поседувани од други трговски
друштва во приватна и државна сопственост и
јавни претпријатија регистрирани во земјата(<
од АОП 065 од БС)

240.845.742,00   240.845.742,00

684
- - Трговски кредити и аванси од трговски
друштва во приватна и државна сопственост и
јавни претпријатија, во земјата

167.697,00   232.586,00

687
- - Останати обврски кон трговски друштва во
приватна и државна сопственост и јавни
претпријатија, во земјата

8.480.109,00   12.059.883,00

692
- - Приходи од продажба на производи, стоки и
услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од
БУ)

31.305.006,00   32.878.900,00

704 - - Наплатени отпишани побарувања и приходи
од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)   150.049,00

717 - - Трошоци за суровини и материјали (< или =
АОП 208 од БУ) 149.730,00   135.780,00

720 - - Канцелариски материјали (< или = АОП 208
од БУ) 99.771,00   120.197,00

724 - - Вода (< или = АОП 208 од БУ) 237.087,00   478.779,00

725 - - Потрошена електрична енергија (< или =
АОП 208 од БУ) 1.713.475,00   1.776.472,00

726 - - Потрошени енергетски горива (< или = АОП
208 од БУ) 18.623.075,00   18.315.174,00

731 285.608,00 294.140,00



Структура на приходи по дејности

- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од
БУ)

  

744 - - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217
од БУ) 213.328,00   213.328,00

747 - - Дневници за службени патувања, ноќевања
и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)   3.316,00

749 - - Надомести на трошоците на вработените и
подароци (< или = АОП 217 од БУ) 12.000,00   13.400,00

759 - - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ) 35.482,00   50.503,00

760 - - Премии за осигурување на имот (< или =
АОП 212 од БУ) 190.701,00   200.699,00

761 - - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП
212 од БУ) 167.049,00   198.107,00

762 - - Даноци кои не зависат од резултатот (< или
= АОП 212 од БУ) 359.229,00   177.738,00

765 - - Останати трошоци на работењето (< или =
АОП 212 од БУ) 1.781.159,00   1.242.251,00

771 - - Просечен број на вработени врз основа на
состојбата на крајот на месецот 16,00   16,00

Ознака за АОП Опис Нето за тековна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
вредноста за

тековна година
Претходна

година

2292 - 35.30 - Снабдување со пареа и климатизација 35.685.908,00    

Потпишано од:

Zoran Kovachevski
zoran.kovacevski@toplifikacija.mk

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec

Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на
Централниот Регистар.



SKOPJE SEVER AD - Skopje                                                                   Dodatok 3                   
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1. ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО 

 
Скопје Север АД е друштво чија стопанска дејност е производство и дистрибуција на топлинска 

енергија. Првичните работи околу изградбата на Топланата се започнати на 25.02.1999 година, 

кога за почеток почнува да се гради магистралниот вод скопје-север-северно. Инвестиционите 

активности околу изградбата и опремата на Топланата се извршуваа во текот на цела 1999 и 2000 

година. 

 

По извршениот техничкиот прием на наше барање на 17-01-2001 година добиено е одобрение за 

работа на топланата од ресорното Министерството за Транспорт и Врски, со што стартува и 

првата грејна сезона 2000-2001. Скопје Север АД Скопје е основано како друштвото за трговија на 

големо со метална стока, цевки и уреди и опрема за централно греење од страна на друштвото 

за одржување, инженеринг и застапување Топлификација Одржување АД Скопје на ден 

29.09.1998 година. Акционерското друштво Скопје Север АД Скопје е правно лице кое самостојно 

трајно врши  деловен потфат заради стекнување на доход односно добивка.  

 

При регистарскиот суд на Основен суд Скопје II - Скопје, во трговскиот регистар е запишано како 

акционерско друштво за трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за 

централно греење Скопје Север АД Скопје, со решение Трг. бр. 4223/98 од 16.11.1998 година.  

Во 2005 година почна постапка за промена на називот на фирмата а со цел усогласување со 

основната дејност која ја извршува друштвото. Така што на 01.09.2005 година издадено е 

решение од Основен суд Скопје II - Скопје под број П.Трег.2671/05 со кое Скопје Север АД се 

регистрира како Друштво за снабдување со пареа и топла вода. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ 
 

Организациона поставеност на друштвото се разработува преку работни места предвидени со 

овој Правилник, како следи: 

 Директор  

 Работна единица за економско-правни работи 

- одделение за општо-правни работи 

- одделение за економски работи 

 Работна единица за производство и дистрибуција на топлинска енергија 

- одделение за производство и одржување 

- одделение за дистрибуција 

Работењето на Друштвото е така поставено да е прилагодено на Правилникот за  регулирање на 

цена на топлинска енергија донесен од Регулаторната комисија и истото се извршува во три 

регулирани дејности и тоа : 

 Производство на топлинска енергија 

 Дистрибуција на топлинска енергија 

 Снабдување со топлинска енергија 
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3. КВАЛИФИКАЦИОНА  СТРУКТУРА 

 
 

Заклучно со 31.12.2019 година во Друштвото се вработени 15 работници на неопределено 

време. Од вкупен број вработени 10 се мажи и 5 жени. Вработените се распоредени на 

работните места онака како што е прикажано во следните табеларни прегледи.  

 
П Р Е Г Л Е Д 

на пополнети работни места по стварна и распоредена квалификација 
со број на извршители примени на неопределено и определено време 

 
стварна 
квалифи
кација 

            работно место барана 
стручна 
спрема   

број на извршители 
неопределено-определено 

VII/1 Директор VII/1         1                         / 

VII/1 Самостоен референт за правни 
работи 

VII/1         1                        / 

IV Администратор IV                1                        / 

IV Реф. за достава, наплата и 
отчитување кај индивидуални и 
деловни купувачи 

IV                2                        / 

IV Референт за економски работи и 
осигурување 

IV                1                         / 

VII/1 Раководител на РЕ за произ. и 
дистрибуција на т.е. 

VII/1                 /                        / 

IV Машинист 1 на БКГ котли со ХПВ IV                 4                        / 

IV Дистрибутер IV                 3                        / 

IV Референт за архивско работење IV                 /                        1 

IV Магационер IV                1                         / 

 
ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ВРАБОТЕНИТЕ СО СТВАРНА И РАСПОРЕДЕНА КВАЛИФИКАЦИЈА 

 

                         Стварна квали-               Распоредени        
Квалификација                  фикација по степени                        систематизација                  
          
VII/1 /ВСС        3                  2 
  IV/ ССС                   11                                              13 
  III / ССЗ        1                                     / 
ВКУПНО                                  15                                                                 15         
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4. ЦЕНА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 
 

Скопје-Север АД своето работење го извршува во три регулирани дејности од јавен интерес, 

согласно Законот за Енергетика на Република Македонија. Тие дејности се Производство, 

Дистрибуција и Снабдување со топлинска енергија кои поради јавниот интерес се подложни на 

регулирање од страна на независното тело Регулаторна комисија за енергетика на Република 

Македонија. Регулаторната комисија за енергетика, врз основа на Правилникот за начин и 

услови за регулирање на цени на топлинска енергија за греење ја утврдува цената на 

топлинската енергија. 

 

 Врз основа на поднесеното барање за утврдување на максимален приход во месец јули е 

донесена Одлуката за утврдување на регулиран максимален приход и тарифните ставови за 

продажба на толинската енергија кои се применуваат од 01.08.2019 година. 

 

Тарифните ставови по категорија на корисници, како и датумот од кога се применуваат 

одобрените цени е прикажна во табеларниот преглед : 

 
Датум од кога се применува цената  01.08.2018 01.08.2019 

Тарифни ставки Цена во 
денари 

Цена во денари Цена во денари 

1. КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА             Наплата со мерач  

1.2.1 Топлинска моќност  КW 959,1400 950,4981 

1.2.2 Испорачана енергија  КWх 2,2270 2,2196 

2. КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ            Наплата со мерач  

2.2.1 Топлинска моќност  КW 1.827,3535 1.810,8891 

2.2.2 Испорачана енергија  КWх 4,2428 4,2287 

 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
 
Климатски показатели 

 

Просечните надворешни температури за секој месец одделно како и за целата година, според 

податоците од Републичкиот хидрометеролошки завод, во табела бр.1 прикажани се во 

споредба со проектните температури на надворешен воздух на ниво на град Скопје. 
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Табела бр.1.  

Месец 
 

Јануари Февруари Март Април Октомври Ноември Декември Просечно 

Планирано 2.0 5.0 9.0 13.0 12.0 8.0 3.0 6.62 

Остварено 0,5 6.2 12.1 13.8 16.9 12.7 5.5  8.65 

 

Во рубриката за планирана температура, во претходниот табеларен преглед, дадена е 

проектната надворешна температура, која за скопската географска област, за грејните месеци од 

годината, се усвојува според прикажаните вредности, а за цела грејна сезона изнесува 6.62оС. Од 

горната табела, средната надворешна температура според РХМЗ е повисока од проектната и е во 

просек 8.65 оС. Движењето на просечните надворешни температури дадено е во дијаграм бр 1. 

 

0
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14
16
18

Просечна темепература на надворешен воздух 
на ниво на систем во 2019 година

Планирано

Остварено

 

Дијаграм бр. 1 

 
 
ГРЕЕН ПЕРИОД  
 

Календарската 2019 година беше предвидена со 183 грејни дена или со 2760 часа. Планирано 

беше грејната сезона 2018/2019 да заврши на 15.04.2019 година, а новата грејна сезона - 

2019/2020 да започне на 15.10.2019 година. Времето на работа во 2019 година не се поклопи со 

предвидувањата, односно грејната сезона започна на 07.10.2019 година, а претходната грејна 

сезона заврши на 23.04.2019 година. Така, грејниот период во 2019 година траеше 182 дена. 

Бројот на грејните денови од грејните месеци на 2019 година даден е во табела бр.2. 

 

 

 



             Годишен извештај  2019 год.                                                                     Скопје Север АД Скопје 

 7 

 

 Табела бр.2 

Месец Јануари Февруари Март Април Октомври Ноември Декември Вкупно 

Планирано 31 28 31 15 17 30 31 183 

Остварено 31 28 31 21 10 30 31 182 

 

Што се однесува до просечното дневно време на испорака на топлина, усвојувајќи време на 

максимално приклучен конзум од 1150 часови според препораките од Rech-Nagel потребниот 

број на грејни часови се пресметува според: 



   = f  * f h *  24  =  0.7 * 0.89 * 24 

 
Каде f е сумарен фактор кој во предвид го зема приклучениот конзум, типовите на објекти 

приклучени на системот, влијанието на објекти кои немаат потреба од целодневна испорака на 

топлина и останати фактори кои битно влијаат на квалитетот на испорака на топлинска енергија. 

Од горната равенка се добива  потребното дневно време на испорака на топлина да изнесува 15 

часови. Во табела бр.3 ќе ги проследиме вкупните остварени работни саати во текот на грејните 

месеци од 2019 година, како и просечното дневно време на испорака. 

 
Табела бр.3 

Месец Јануари Февр. Март Април Октомври Ноември Декемв. Вкупно 

Планирано 465 435 465 225 255 450 465 2760 

Вкупно време (h) 513 424 231 135 63 353 510 2229 

Просечно 

дневно(h/den) 
16.55 15.14 7.45 6.43 6.30 11.77 16.45 12 

 

ИНСТАЛИРАНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

Во топланата Скопје Север инсталирани се два вреловодни котла тип HWDRS-2300 со капацитет 

од 23 MW ако работат на природен гас односно 19,1 MW ако работат на мазут како погонско 

гориво. Котлите се производство на “Димче Бањарот” - Прилеп според лиценца од Австриска 

фирма. 

 

ПРИКЛУЧЕН ТОПЛИНСКИ КОНЗУМ НА КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ 
 

Конзумот е преставен во следните категории, и тоа: 

Инсталиран конзум е оној кој се добива со машинските проекти за греење на приклучените 

објекти, тоа е севкупниот капацитет на приклучени грејни тела. 

Ангажиран конзум е конзумот кој се добива пресметковно по отчитаните калориметри, со 

корекциони пресметки. 
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Во табела бр.4 дадена е состојбата на конзумот на праг на потрошувач пред и по промената по 

категорија на корисници со состојба на 31.12.2019 год.          

 

Табела бр.4 

Категории Инсталирана снага (MW)            Ангажирана снага 
          (MW) 

Домаќинства 3.642 4.391 

Останати 4.572 3.542 

Вкупно 8.214 7.933 
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Дијаграм бр.2 

 

Од дијаграм бр.2, графички може да се види дека од вкупниот приклучен конзум на корисници 

на топлинска енергија, станбените објекти учествуват со 54 %, а останатите 46 % се учество на 

деловните објекти. 

  
 

ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГЕТСКИ ГОРИВА ВО ПОЕДИНИ ВИДОВИ 

 

Со планот за 2019 година беше предвидена вкупна потрошувачка од 1.022.500Нм3 гас. Остварена 

е потрошувачка на гас од 914.292 Нм3. Во табела бр.5 прикажани се горенаведените состојби на 

потрoшен природен гас. 

  

Табела бр.5           

Месец Јануари Февр. Март Април Октомври Ноември Декември Вкупно 

Гас (Нм
3
) 254.680 167.294 94.550 49.940 30.807 113.711 203.310 914.292 

Вк.екв. мазут 222,7 146,3 82,6 43,7 26,9 99,4 177,7 799,4 

 



             Годишен извештај  2019 год.                                                                     Скопје Север АД Скопје 

 9 

 

Во текот на целата 2019 година се користеше природен гас како погонско гориво поради 

заштитата на животната средина, а графички тоа е прикажано во дијаграм бр.3.  
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Потрошувачка на гас по месеци во  
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Потрошувачка на гас по 
месеци во  (Нм3)

     

Дијаграм бр.3 
 

 
      Потрошувачката на енергетски горива по години 

 

Во Табела бр.6 е прикажана специфичната потрошувачка на гориво според ангажиран конзум и 

остварените климатски параметри.  

 

Табела бр.6 

         
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфичната потрошувачка на гориво по t/MW конзум е дадена во дијаграм бр.4 во 

продолжение  

 
 

 

  Ед. Мерка 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Потрошен  
ек.мазут 

(t) 1777.4 1071.26 895.54 963.78 907.51 975,2 849.0 799.4 

спец. 
потр. на 
гориво 

(t/MW) 113.75 102.43 101.43 117.99 122.64 126.80 109.99 100.72 

спец. 
потр. на    
гориво 

(kg/MW,SD) 49.71 44.79 42.28 49.1 51.4 49.8 51.1 48.8 
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Дијаграм бр.4 

 

 

ПОТРОШУВАЧКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

Вкупната потрошувачка на активна електрична енергија во грејните месеци од 2019 година, во 

топланата, изнесува 308 (MWh). Ако земеме во предвид дека планираната потрошувачка на 

електрична енергија за грејните месеци од 2019 година изнесуваше 1.110 (MWh), остварената 

потрошувачка е под планираната. Планираната потрошувачка на електрична енергија е базирана 

врз основа на вкупниот инсталиран капацитет на Скопје Север АД, односно во 2019 година 

работевме со половина од инсталирана снага па затоа и имаме толкава разлика, однос 

планирана со реално потрошена електрична енергија.  

  
Табела бр.7 

Месец јануари февруари март април октом. ноем. декем. Вкупно 

Планирано 250 180 150 60 80 170 220 1110 

Остварено 68 54 33 23 18 44 68 308 

 

 

ПОТРОШУВАЧКА НА ХЕМИСКИ ПОДГОТВЕНА ВОДА И ГОТВАРСКА СОЛ     

 

Од табела бр.8 можеме да видиме дека во 2019 година потрошувачката на ХПВ е под 

планирањата, односно количините на хемиски припремена вода и потрошена сол за нејзина 

припрема се помали од планираните.  
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Табела бр.8 

Месец јануари февр. март април октом. ноем. декем. Вкупно 

Планирано 1000 800 700 400 1300 1000 1000 6500 

ХПВ (м3) 347 218 244 229 626 696 287 2647 

Готв.сол(кг.) 300 300 300 0 600 600 300 2400 

 

ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛИНА 

 

Од аспект на произведена топлинска енергија, потребната топлинска енергија за цела 2019 

година според остварените климатски параметри изнесува 8134 MWh. Реално произведената 

топлинска енергија според пресметка врз база на потрошено гориво и  дозволени вредности за 

ета и долна топлинска моќ од страна на РКЕ изнесува 8104 MWh. На калориметарот на праг на 

топлана за цела 2019 година регистрирана е енергија од 8054 MWh.  

Во табела бр.9 е претставена оствареното производство на топлинска енергија по месеци во 

текот на 2019 година. 

             

 Табела бр.9 

Месец Јануари Февр. Март Април Октом. Ноември Декември вкупно 

Планирано (MWh) 2253 1474 842 445 277 1022 1821 8134 

Гас-оств. (MWh) 2244 1485 831 448 268 976 1802 8054 

 

 
 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ КАПАЦИТЕТИ 

 
 

Во текот на 2019 година се остварени редовните планови за одржување на производните 

капацитети (План за ремонт) и плановите за реконструктивните и инвестиционите зафати на 

истите (Накнаден ремонт). При тоа, проверена е, а секаде каде е неопходно, ремонтирана 

опремата и постројките за производство на топлинска енергија. Завршени се вкупно 186 

позиции, односно сите предвидени позиции во плановите за редовен ремонт. За тоа се 

потрошени вкупно 1758 работни часа од 7 извршители. Во табела бр.10 прикажани се сите 

работни позиции по сектори и часови на изработен ремонтен период. 
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Табела бр.10 

Опис 
Класичен ремонт 

Вкупно 
часови 

Број на 

План Остварено извршители 

Производство на топлинска 
енергија 

Позиции 88 88 
1280 4 

Часови 1280 1280 

Машинско одржување и возен 
парк 

Позиции 36 36 
170 2 

Часови 170 170 

Инструментално одржување 
Позиции 41 41 

128 1 
Часови 128 128 

Електро одржување 
Позиции 7 7 

120 1 
Часови 120 120 

ХПВ и екологија 
Позиции 14 14 

60 1 
Часови 60 60 

Вкупно 
Позиции 186 186 

1758 9 
Часови 1758 1758 

 
 
 
ОБУКА НА ВРАБОТЕНИТЕ ЗАРАДИ СИГУРНО БЕЗБЕДНО И КВАЛИТЕТНО ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ 

 
Како составен дел од процесот на производство на топлинска енергија со цел негово 

реализирање со висок степен на ефективност и со цел подигнување на нивото на безбедност и 

здравје на работниците на повисоко ниво, пред почеток на сезоната со работниците кои се 

директно вклучени во процесот на производство на топлинска енергија се врши редовна 

годишна обука и дискусија за пропишаните мерки кои е потребно да се применуваат за 

безбедно работење.  

 
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, ЖИВОТОТ И ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО 

 

Во текот на 2019 година е вршен мониторинг на емисија на штетни материи во воздухот преку 

еколошките мерења на котлите кои се прават еднаш месечно на секој котел. Извештаите за 

извршените еколошки мерења со резултатите од мерењата редовно се доставувани до секторот 

за заштита на животната средина при град Скопје. Сето ова допринесе воопшто да не се случат 

поголеми еколошки инциденти кои би влијаеле негативно на животната средина.  
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СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВРЗ СОПСТВЕНОТО РАБОТЕЊЕ 
 

Во текот на 2019 година е вршен постојан мониторинг на сопственото работење преку 

секојдневните записи на параметрите во сите производни единици, согласно инсталираниот 

софтверски пакет за “Погонски извештаи”. Со овој софтвер секој час се запишувааат сите 

податоци за остварените параметри на ниво на производна единица, како и податоци на ниво на 

топлана. Сите податоци од секојдневната контрола и забелешки ги евидентираат во посебни 

формулари кои се проверуваат од страна на одговорните лица во овие служби. 

 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА СИГУРНО КОНТИНУИРАНО И КВАЛИТЕТНО ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ 

 
Во текот на 2019 година, извршени се сите подготовки за сигурно континуирано и квалитетно 

вршење на енергетската дејност производство на топлинска енергија: 

-  завршени се сите предвидени позиции од планови за ремонт  

- извршени се потребните реконструктивни и инвестициони зафати неопходни за сигурно и 

безбедно работење на производните капацитети 

- пред почетокот на грејната сезона се извршени сите проверки на постројките (ладни и топли 

проби)  

- обезбеден непречен континуиран дотур на гориво 

- извршена е проверка на подготвеноста на вработените преку  тестирање  

 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

 

Во текот на 2019 година континуирано се работи на обезбедување на енергетска ефикасност на 

постројките во топланите, посебно на котлите, се со цел на постигање на проектните 

коефициенти на корисно дејство. Редовно се вршени мерења на температурите на димни гасови 

на котлите и содржината на кислород во нив. 

 
 

6. ДИСТРУБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 

ОПШТО 
 
Извршување на дејноста дистрибуција на топлинска енергија на подрачјето на Скопје Север се  

остварува од страна на тројца извршители. Дејноста се обавува преку дистрибутивниот систем 

кој се состои од дистрибутивна мрежа и дистрибутивни постројки. Произведената топлинска 

енергија се превзема од производните капацитети во дистрибутивната мрежа и се дистрибуира 

до топлинските станици на објектите на тарифните потрошувачи. 

Медиумот за дистрибуција на превземената топлинска енергија е врела вода и истата се предава 

на потрошувачите преку топлински станици. На дистрибутивниот систем се приклучени  39  

објекти, преку 39 топлински станици.  
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За сите објекти во кои има мониторинг (МРО) се вршени редовни месечни контроли преку кои се 

вршеше следење на работата на топлинските станици и при тоа е констатирано дека нема 

поголемо отстапување во работењето. 

Извршувањето на дејноста дистрибуција на топлинска енергија е елаборирана низ повеќе 

сегменти кои се дадени во продолжение. 

 
РЕКЛАМАЦИИ 

 
Во 2019 година, по сите основи, регистрирани се вкупно 391 рекламации на подрачјето на Скопје 

Север. Од нив, 102 биле за течење (на внатрешната инсталација или во топлинската станица),  80 

за квалитет на греење и 209 останати интервенции по различни основи (перење радијатори, 

полнење/празнење објекти, интервенција на мониторинг и сл.). Графички приказ е даден во 

дијаграм бр.5. 
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Поделба по вид на рекламации

 
Дијаграм бр.5 

 

Земајќи во предвид дека грејната сезона започнува наесен, а завршува напролет, може да се 

направи и поделба на рекламациите по соодветни периоди, како табела бр.11:      

                                        

           Табела бр.11 

 Течење Греење Останати 

I период    

01.01.2019 до 30.06.2019 54 27 83 

II период    

01.07.2019 до 31.12.2019 48 53 126 

Вкупно 102 80 209 

 
Што се однесува до рекламациите за квалитетот на греење, за репер може да послужи фактот 

што немавме рекламации по основ на слабо греење, односно во 2019 година, не меревме во 

ниту еден стан со рачен термометар. 
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ИСПОРАЧАНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА ПРАГ НА ПОТРОШУВАЧ И МРЕЖНИ ЗАГУБИ 
 
Од табела бр.12 за произведена енергија (одчитана од страна на РКЕ) на праг на топлана 

констатирано е дека за цела 2019 година ТО Скопје Север произведна 8054 MWh, додека пак 

енергијата на праг на потрошувач (одчитана од калориметри на сите потрошувачи) изнесува 6658 

MWh. Од овие параметри произлегува дека загубите во мрежа за цела 2019 година изнесуваат 

17% што е надвор од  границите на одобрените од РКЕ за ТО Скопје Север од 12%. 

Зголемувањето на мрежните загуби во 2019 година се должи на наглото опаѓање на конзумот. 

Веќе неколку грејни сезони наназад имаме проблеми со откажувања на цели објекти, мерни 

места кои имаат финансиски проблеми или проблем со напојување на ел.енергија во 

топлинските станици и поради неусогласувања со куќните совети се исклучуваат од системот. 

Претходната година немаше објекти што се исклучија од нашиот систем. На крајот од 2019 

година активни останаа 28 топлински станици од категоријата домаќинства и 11 топлински 

станици од категоријата останати, па од тука вкупната ангажирана снага на крајот од 2019 

изнесуваше 7933 kW.  

          
      Табела бр.12 

Месец Јануари Февруари Март Април Октомври Ноември Декември Вкупно 

Произ. енергија 
на пт РКЕ (МWh) 

2244 1485 831 448 268 976 1802 8054 

Вкупно 
испорачана 
енергија на пп 
(МWh) 

2039 1266 594 330 145 742 1541 

 

6658 
 

Мрежни загуби 
по месеци и 
вкупно 

9% 15% 28% 26% 46% 24% 14% 17% 

 
 
ЦИРКУЛАЦИОНИ ПУМПИ ВО ТОПЛИНСКИ СТАНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ НА АРМАТУРА 
 
Во 2019 година беа заменети 2 циркулациони пумпи во топлинските станици приклучени на ТО 

Скопје Север. 

Во 2019 година не се набавени нови пумпи за топлинските станици, односно ги користиме 

ресурсите од оние објекти кои се исклучија од нашиот систем или користиме претходно 

набавени пумпи од магацините на Групацијата и со тоа ги намалуваме трошоците на минимум 

потребно за непречена работа, а искористеноста на претходно набавените материјали е 100%.  

 
НОВО ПРИКЛУЧЕН КОНЗУМ 

 
Во текот на 2019 год. извршено е приклучување на 17 нови корисници (17 станови ).  

 
 ИСКЛУЧУВАЊЕ НА КОНЗУМ 

 
Во 2019 година исклучен е 1 станбен корисник од топлификацискиот систем на ТО Скопје Север.  
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РЕМОНТ 
 
Во ремонтниот период беа реализирани работите дефинирани со Планот за работа и Ремонтниот 

план истите беа остварени во целост. Во табела бр. 13 е прикажана активноста во ремонтниот 

период за одделот дистрибуција, каде сите проблематични точки кои во текот на претходната 

сезона ни правеа проблеми се санирани, одстранети дефекти како би можеле непречено да ја 

започнеме новата грејна сезона.   

                 
                    Табела бр.13 

Активност             ремонт на  инвестициони Вкупно 

  подстаници мрежа активности  

Пункт часови часови часови часови 

С.Север 300 90 0 390 

 
 

7. СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 
 
Наплата на побарувањата од продажба на топлинска енергија 
 
Во 2019 година Скопје-Север АД за испорачана топлинска енергија на потрошувачите има 

фактурирано 35.437.038 денари, а по сите основи во текот на годината има наплатено 40.521.258 

денари. 

 
Табела 13 Наплата на побарувања за 2019 година 

период фактурирано период наплата (прилив) разлика +/- кумулативно +/- 
% 

фак 01/19 7.698.765 фак 01/19 3.557.451 -4.141.314 -984.056 46,21% 

фак 02/19 5.683.071 фак 02/19 5.376.770 -306.302 -1.290.358 94,61% 

фак 03/19 4.312.233 фак 03/19 4.179.841 -132.392 -1.422.750 96,93% 

фак 04/19 2.851.648 фак 04/19 4.374.472 1.522.824 100.075 153,40% 

фак 05/19 640.247 фак 05/19 3.343.999 2.703.752 2.803.827 522,30% 

фак 06/19 625.816 фак 06/19 1.821.946 1.196.130 3.999.957 291,13% 

фак 07/19 615.893 фак 07/19 1.475.821 859.928 4.859.885 239,62% 

фак 08/19 1.005.810 фак 08/19 864.432 -141.378 4.718.507 85,94% 

фак 09/19 1.047.696 фак 09/19 1.783.672 735.976 5.454.483 170,25% 

фак 10/19 2.146.431 фак 10/19 2.315.371 168.940 5.623.423 107,87% 

фак 11/19 4.035.759 фак 11/19 2.857.883 -1.177.876 4.445.547 70,81% 

фак 12/19 4.773.669 фак 12/19 8.569.600 3.795.931 8.241.478 179,52% 

  35.437.038   40.521.258 5.084.220 114,35 114,35% 
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Од прегледот е евидентно дека во месеците кога е грејната сезона и процентот на наплата е 

помал , приливите се помали во однос на фактурираниот износ. Со исклучок во месец декември 

кога има значителен прилив кој произлегува од наплата на деловните корисници од Општина 

Чаир. Во подобрениот процент на наплата влијае и наплатата на стари побарувања во износ од 

7.481.462 денари на годишно ниво. 

 

 
 

Вкупниот износ на фактурирано во текот на 2019 година е покриен со 114,35% наплатено. 

Процентот на наплата кај категоријата домаќинства е 72,83%, вклучувајќи ја наплатата на 

спорните побарувања вкупниот процент на наплата на категоријата домаќинства е 138,97%. 

Процентот на наплата кај категоријата останати на годишно ниво е 98,02%. 

 

Процентот на наплата кај поедини категории на потрошувачи и вкупно,по период на наплата е 

прикажан во графиконот во продолжение 

      

 
Графикон 1 
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             7.1 Наплата на побарувања кај категоријата останати корисници 

 
Остварената наплата на побарувањата кај категоријата останати корисници за 2019 година по 

месеци на настанување на задолжението и наплатата по истото е прикажана во следниот 

табеларен преглед 

 

Табела 14  Наплата од деловни корисници по месеци за 2019 год 
 

месец 
задолжение  за 

месецот 
салдо на 31.12.2019 

наплатено во 
годината 

% на наплата 
во год. 

Јануари 5.923.037,00 720.248,00 5.202.789,00 87,84% 

Февруари 3.963.980,00 594.101,00 3.369.879,00 85,01% 

Март 2.557.434,00 371.872,00 2.185.562,00 85,46% 

Април 1.359.956,00 196.561,00 1.163.395,00 85,55% 

Октомври 782.075,00 118.501,00 663.574,00 84,85% 

Ноември 2.497.747,00 -932.637,00 3.430.384,00 137,34% 

Вкупно 17.084.229,00 1.068.646 16.015.583,00 93,35% 

 
 

 
 
      Графикон 2 
 

Остварената наплата на побарувањата кај категоријата останати корисници за 2019 година по 

временски интервали е прикажана во следниот табеларен преглед 
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Табела 15.  Наплата по временски интервали  

   

месец 
во 

валута 
30 дена 

по валута 
60 дена 

по валута 
90 дена 

по валута 
120 дена 
по валута 

над 120 дена 
по валута 

Декември 2018 15% 50% 69% 79% 79% 90% 

Јануари 2019 12% 57% 62% 62% 74% 88% 

Февруари 2019 11% 57% 64% 64% 64% 85% 

Март 2019 21% 51% 66% 66% 66% 85% 

Април 2019 29% 56% 71% 71% 73% 86% 

Октомври 2019 28% 85% n.a n.a n.a n.a 

Ноември 2019 68% 137% n.a n.a n.a n.a 

 
 
7.2 Наплата на побарувања кај категорија домаќинства 
 
Остварената наплата на побарувањата кај категоријата домаќинства за 2019 година по месеци на 

настанување на задолжението и наплатата по истото е прикажана во следниот табеларен 

преглед. 

 

Табела 16. Наплата од категорија домаќинства по месеци за 2019 год 

 
месец 

задолжение  за 
месецот 

салдо на 
31.12.2019 

наплатено во 
годината 

% на наплата 

Јануари 1.775.728,00 263.808,00 1.511.920,00 85,14% 

Февруари 1.719.091,00 260.181,00 1.458.910,00 84,87% 

Март 1.754.799,00 284.100,00 1.470.699,00 83,81% 

Април 1.491.692,00 224.622,00 1.267.070,00 84,94% 

Мај  640.247,00 87.571,00 552.676,00 86,32% 

Јуни 625.816,00 92.569,00 533.247,00 85,21% 

Јули 615.893,00 88.644,00 527.249,00 85,61% 

Август 1.005.810,00 167.703,00 838.107,00 83,33% 

Септември 1.047.696,00 222.831,00 824.865,00 78,73% 

Октомври 1.364.356,00 457.135,00 907.221,00 66,49% 

Ноември 1.538.012,00 810.485,00 727.527,00 47,30% 

Вкупно 13.579.140,00 2.959.649,00 10.619.491,00 78,20% 
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Графикон 3 
 

  
 

Остварената наплата на побарувањата кај категоријата домаќинства за 2019 година во временски 

интервали  е прикажана во следниот табеларен преглед 

 
Табела  17. Наплата во временски интервали- Домаќинства 

  

месец во валута 
30 дена 

по валута 
60 дена 

по валута 
90 дена 

по валута 
120 дена 
по валута 

над 120 дена 
по валута 

Декември 2018 38% 63% 70% 76% 80% 87% 

Јануари 2019 21% 58% 66% 70% 73% 85% 

Февруари 2019 37% 60% 67% 71% 73% 85% 

Март 2019 44% 61% 66% 70% 71% 84% 

Април 2019 41% 60% 68% 70% 74% 85% 

Мај 2019 44% 67% 70% 76% 80% 86% 

Јуни 2019 12% 61% 71% 76% 80% 85% 

Јули 2019 42% 66% 74% 80% 84% 86% 

Август 2019 31% 67% 76% 82% 83% n.a 

Септември 2019 39% 66% 76% 79% n.a n.a 

Октомври 2019 31% 62% 66% n.a n.a n.a 

 
Просечниот процент на наплата во валута на годишно ниво кај оваа категорија на корисници е 

34%, а во 30 дена по валута 61%. Просечниот процент на наплата на годишно ниво е 79%, што 

укажува на низок процент на наплата. Овие проценти на наплата се однесуваат за наплатениот 

износ во тековниот месец во однос на фактурираниот износ во тековниот месец.  
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7.3 Наплата на тужени побарувања 

 

Во извештајниот период против корисниците на топлинска енергија од типот домаќинства кои по 

доброволен пат не ги измириле своите долгови отпечатени се и пуштени се заклучно со 

31.12.2019 год., 242 предлози за донесување на решение врз основа на веродостојна исправа со 

главен долг во износ од 1.259.363 денари и нотарски трошоци во износ 74.957 денари. 

 

Во извештајниот период се утужени 2 (два) турнуса со кој се опфатени следните месеци: од 01-

07/2018 год. со дата на печатење 07.02.2019 год. и од 08-12/2015 год. со дата на печатење 

13.09.2019 год. 

 

И двата турнуса на предлози за донесување на решение врз основа на веродостојна исправа се 

поднесени до нотар Џеват Бучи. 

 

До нотарите поднесени се сите 242 тужби со предлог за донесување на решение со кое се 

дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа со главен долг од 1.259.363 денари и 

платени нотарски награди од 74.957 денари, трошоци за достава од 60.500 денари. До сега 

платените трошоци за  правосилност и извршност изнесуваат 38.500 денари . 

 

Во 2019 година корисниците имаат поднесено 6 приговори по кои се водат судски постапки и се 

во тек.  

 

Во 2019 се пуштени вкупно 187 барања за извршувања до извршителите Павел Томашевски и 

Весна Деловска за присилна наплата на долгот. 

 

Табела 18 Тужени побарувања 2019 
   

Тужени побарувања почетно салдо тужен износ наплата 
салдо на крај 

на период 

домаќинства 73,168,748 1,259,363 7,481,462 66,946,649 

останати 1,200,800 0 0 1,200,800 

вкупно 74,369,548 1,259,363 7,481,462 68,147,449 

      
     

Тужени побарувања тужен износ наплата % 

 домаќинства 1,259,363 7,481,462 594% 

 останати 0 0 0% 

 вкупно 1,259,363 7,481,462 594% 
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8. ФИНАНСИСКИ  РЕЗУЛТАТИ  ОД  РАБОТЕЊЕТО  НА ДРУШТВОТО   

 
8.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА  (БИЛАНС НА УСПЕХ) 
 
 

 
         2019         2018 Разлика 

ОПИС (000) ден. (000) ден. % 

 
  

  
Приходи од продажба 31305 32919 95% 

Останати оперативни приходи 62 150 41% 

Промени во залихи на готови производи и недовршено 
производство 0 0 

 

 
0 0 

 Употребени материјали и суровини и набавна вредност на 
продадени стоки и материјали (20,861) (20,885) 

 
100% 

Трошоци за вработени (8,333) (8,091) 103% 

Амортизација (4,724) (4,744) 100% 

Останати оперативни расходи (15,958) (10,206) 156% 

Оперативна добивка (загуба) (18,509) (10,857) 170% 

 
0 0 

 
Приходи од финансирање  4318 6173 70% 

Расходи од финансирање  (945) (1,859)  

Удел во добивките и загубите на придружени друштва и 
заеднички вложувања - - 

 Добивка (загуба) од редовно работење (15,135) (6,543) 231% 

 
- - 

 Добивка (загуба) од прекинато работење - - 
 

 
- - 

 Добивка (загуба) пред оданочување (15,135) (6,543) 231% 

 
- - 

 Расход за данок од добивка - (483) 
 

 
- - 

 Нето добивка (загуба) за годината (15,135) (7,026) 215 % 

 
- - 

 Останата сеопфатна добивка: - - 
 Ревалоризација на средства - - 
 Курсни разлики од странски валути - - 
 Промени во објективна вредност на вложувања 

расположливи за продажба - - 
 Останато - - 
 Вкупно останата сеопфатна добивка                  -  - 
 Вкупна сеопфатна добивка (загуба) (15,135) (7,026) 215% 
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8.2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА ( БИЛАНС НА СОСТОЈБА) 
 

ОПИС 31.12.2019 31.12.2018 Разлика 
 (000) ден. (000) Ден. % 

СРЕДСТВА 
   Нетековни средства 0 0 

 Нематеријални средства 0 0 
 Материјални средства 138,419 142,160 97% 

Вложувања во недвижности - - 
 

Долгорочни финансиски средства - - 
 

Долгорочни побарувања - - 
 

Одложени даночни средства - - 
 

Вкупно нетековни средства 138,419 142,160 97% 

Тековни средства - - 
 

Залихи 1,902 1,902 100% 

Побарувања  20,173 21,107 96% 

Краткорочни финансиски средства 778 8,614 
 

Парични средства и еквиваленти 1,462 2,526 58% 

Платени трошоци за идни периоди    

Вкупно тековни средства 24,316 34,149 71% 
Средства наменети за продажба и прекинато работење - -  

ВКУПНО СРЕДСТВА 162,735 176,309 92% 

ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ    

Главнина и резерви - - 
 Основна главнина 240,846 240,846 100.00% 

Премии на уплатени акции - - 
 Сопствени акции - - 
 Запишан, а неуплатен капитал - - 
 Резерви - - 
 Ревалоризациони резерви 11 11 100.00% 

Акумулирана добивка (104,674) (89,539) 117% 

Главнина на сопствениците на Друштвото 136,183 151,318 90% 

Неконтролирано учество - - 
 Вкупно главнина 136,183 151,318 90% 

Нетековни обврски - - 
 Долгорочни резервирања - -  

Долгорочни кредити и заеми - - 
 Одложени даночни обврски - - 
 Останати долгорочни обврски - - 
 Вкупно нетековни обврски - - 
 Тековни обврски - - 
 Обврски спрема добавувачи 8,648 6,943 125% 

Обврски за аванси - 321 
 

Краткорочни кредити и заеми 16,570 17,232 96% 

Останати краткорочни обврски и ПВР 1,335 494 0% 

Вкупно тековни обврски 26,553 24,991 106% 

Вкупно обврски 26,553 24,991 106% 

ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ 162,735 176,309 92% 

 



             Годишен извештај  2019 год.                                                                     Скопје Север АД Скопје 

 24 

 

8.3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ 
 

ОПИС 2019 г. (000) ден. 

Парични текови од оперативни активности   

Добивка пред оданочување (15,135) 

Усогласување за: - 

   Амортизација на материјални средства 4,724 

   Амортизација на нематеријални средства - 

   Амортизација на вложувања во недвижности - 

   Расходи од камати 945 

   Приходи од камати (4,318) 

   Приходи од дивиденди - 

   Расходи од резервирања, нето - 

   Учество во добивки (загуби) на придружени друштва - 

   Приходи од отпис на обврски  - 

   Исправка на вредност на залихи - 

   Исправка на вредност на побарувања  - 

Добивка (загуба) пред промени во обртни средства (13,785) 

   Промени кај побарувањата 933 

   Промени кај залихите - 

   Промени кај однапред платени трошоци - 

   Промени кај обврски од добавувачи (1,705) 

   Промени кај примени аванси (321) 

   Промени кај останати тековни обврски и ПВР (841) 

Нето пари употребени во работењето (10,627) 

   Платена камата (945) 

   Платен/повратен данок од добивка - 

Нето парични текови од оперативни активности (11,572) 

Парични текови од вложувачки активности - 

   Приливи (одливи) од долгорочни финансиски средства, нето - 

   Приливи (одливи) од краткорочни финансиски средства, нето 7,836 

   Примени камати 4,318 

   Примени дивиденди - 

   Приливи од средства наменети за продажба - 

   Купување/продавање на вложувања во недвижности - 

   Купување/продавање на материјални средства (984) 

   Купување/продавање на нематеријални средства - 

Нето парични текови од вложувачки активности 11,170 

Парични текови од финансиски активности  

   Уплатен капитал  

   Исплатени дивиденди  

   (Откупени)/продадени сопствени акции, нето - 

   Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето - 

   Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето 662 

Нето парични текови од финансиски активности 662 

Нето зголемување (намалување) на парични средства 1,064 

Парични средства на почетокот на годината 2,526 

Парични средства на крајот од годината 1,462 
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8.4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА ВО ГЛАВНИНАТА 
 
 

 
Основна 
главнина 

Премии на 
изд.акци/вло

гови 

Соп. 
Акции 

/влогов
и (-) 

Запишан, 
а неу.капи 

тал (-) 

Ревал. 
резерв

и 

Акум, 
 добивка 
(загуба) 

Вкупно 

Некон
. 

Учест
во 

Вкупно 
главнина 

Во ( 000 )Денари 
      

  
 

  

Состојба на 1 Јануари 2019    240,846                     -  
                  

-  
                     

-  
           

11      (89,539) 
   
151,318  

                 
-   151,318  

Сеопфатна добивка: 
     

                 -  
                 
-  

                 
-  

                 
-  

Добивка (загуба) за периодот                 -                     -  
                  

-  
                     

-  
 

      (15,135) 
      
(15,135) 

                 
-  

      
(15,135) 

Ревалоризација на средства                 -                     -  
                  

-  
                     

-  
 

                 -  
                 
-  

                 
-  

                 
-  

Курсни разлики од странски 
валути                 -                     -  

                  
-  

                     
-  

 

                 -  
                 
-  

                 
-  

                 
-  

Промени во објективна вредност 
на вложувања расположливи за 
продажба                 -                     -  

                  
-  

                     
-  

 
                 -  

                 
-  

                 
-  

                 
-  

Останато                 -                     -  
                  

-  
                     

-  
              

-                   -  
                 
-  

                 
-  

                 
-  

Вкупно сеопфатна добивка                 -                     -  
                  

-  
                     

-  
              

-        (15,135) 
      
(15,135) 

                 
-  

      
(15,135) 

Трансакции со сопствениците: 
     

                 -  
                 
-  

                 
-  

                 
-  

Уплатени влогови/акции                 -                     -  
                  

-  
                     

-  
              

-                   -  
                 
-  

                 
-  

                 
-  

Издвојување за резерви                 -                     -  
                  

-  
                     

-  
              

-                   -  
                 
-  

                 
-  

                 
-  

Издвојување за дивиденди                 -                     -  
   

                 -  
                 
-  

                 
-  

                 
-  

Откупени сопствени акции                 -                     -  
   

                 -  
                 
-  

                 
-  

                 
-  

Продадени сопствени акции                 -                     -  
                  

-  
                     

-  
              

-                   -  
                 
-  

                 
-  

                 
-  

Останато                 -                     -  
                  

-  
                     

-  
              

-                   -  
                 
-  

                 
-  

                 
-  

Состојба на 31 Декември 2019    240,846                     -  
                  

-  
                     

-  
           

11      (104,674) 
   
136,183  

                 
-     136,183  
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8.5. БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
 
 
Финансиските резултати од работењето на Скопје-Север АД за 2019 година се согледуваат врз 
основа на годишната сметка прикажана на крајот од годината а која е подготвена во согласност 
со законските обврски и прописи. За 2019 година Скопје-Север АД остварува нето загуба за 
годината од 15,135 илјади денари. 
 
Приходи од продажба на топлинска енергија 
 
Во текот на 2019 година остварени се приходи од продажба на топлинска енергија во износ од 
31,305 илјади денари кои се за 5% помали од тие во 2018 на износ од 32,919 илјади денари. Од 
тие приходи 18,865 илјади денри се остварени од продажба на топлинска енергија на категорија 
останати корисници, а 12,432 илјади денари на категорија станбени корисници. Приходите од 
продажба учествуваат со 88% во вкупните приходи остварени во 2019 година во вредност од 
35,686 илјади денари.  

 
Трошоци за материјали и суровини 
 
Вкупната вредност на овие трошоци е 20,861 илјади денари од кои трошокот за набавка на 
природен гас или 88% е 18,623 илјади денари. 

 
Трошоци за вработени 
 
Трошоците на вработените во 2019 година се во вредност од 8,333 илјади денари за 3% 
поголема од вредноста на овој вид на трошоци во 2018 година во износ од 8,093 илјади денари. 
Најголемите ставки во оваа група на трошоци се бруто платите на вработените во вредност од 
7,861 илјади денари и регресот за годишен одмор во вредност од 213 илјади денари. 

 
Амортизација 
 
Амортизацијата во 2019 година е во вредност од 4,724 илјади денари и е незначително помала 
во однос на 2018 година кога вредноста на амортизацијата беше 4,743 илјади денари.  

 
Останати оперативни расходи 
 
Во групата на останати расходи влегуваат трошоците за услуги за тековно и инвестиционо 
одржување во вредност од 320 илјади денари, трошоците за комунални услуги од 739 илјади 
денари, трошоците за осигирување 191 илјади денари, адвокатски и нотарски услуги 608 илјади 
денари, и трошоци извршители во вредност од 304 илјади денари. 
 
Приходи и расходи од финасирање 
 
Приходите и расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на успех, се 
искажуваат како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се 
наплатени или платени. 
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Приходите од финансирање остварени во 2019 година се приходи по основ на камати од 
станбени и категорија останати корисници во износ од 4,381 ијлади денари, и расход од 
финансирање во иснос од 945 илјади денари кои се однесуваат на ненавремено плаќање на 
фактури за набавка на материјали . 
 
 
Извештај за финансиска состојба 

 
Вкупните средства во 2019 година изнесуваат 162,735 илјади денари, од кои вредноста на 
материјалните средства (постројки и опрема) е 138,419 илјади денари и вредноста на тековните 
средства од 24,316 илјади денари. Најголемиот дел од тековните средства од 83% е на 
побарувања од купувачи во износ од 20,173 илјади денари што е за 5% помало од салдото на 
побарувањата во 2018 година во износ од 21,107 илјади денари. 
Во рамките на тековните средства се и и паричните средства чие салдо на крајот од 2019 година 
е 1,462 илјади денари. 
 
Вкупните обврски за 2019 година изнесуваат 26,553 илјади денари и се за 6 % поголеми до тие 
во 2018 година во износ од 24,991 илјади денари. Во 2019 се јавува салдо на обврски по основ на 
земени кредити од Комерцијална банка во вредност од 11,800 илјади денари. 
 
Главнината на друштвото е во износ од 136,183 илјади денари и се состои од основна главнина 
(основачки капитал) во вредност од 240,846 илјади денари и акумулирана загуба од во вредност 
од 104,674 илјади денари. 
 
 
Извештај за паричните текови 
 
 
При пресметка на паричните текови од оперативни активности, се тргнува од вредноста на 
загубата за тековната година која е корегирана за износот на амортизација, расходите и 
приходите од камати, исправка на вредноста на побарувањата, како и од промените во 
побарувањата и обврските во 2019 во однос на 2018 година. Паричните текови од оперативни 
активности за 2019 година се негативни и изнесуваат 11,572 илјади денари. 
 
Паричните текови од вложувачки активности за 2019 година се позитивни во износ од 11,170 
илјади денари, а се резултат од приливот по основ на камати. 
 
Паричните текови од финансиски активности за 2019 година се позитивни во износ од 662 
илјади денари, и истите се резултат на дадени заеми на поврзани фирми во текот на 2019 
година. 
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9. СТРУКТУРИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ДРУШТВОТО 

 
 

Согласно член 301 од Законот за трговски друштва, акционерското друштво Скопје-Север АД , 

управувањето го организира во согласност со таканаречениот двостепен систем : Управен одбор 

и Надзорен одбор. 

 

Собранието на акционерското друштво е облигаторен орган без оглед кој систем на управување 

ќе биде избран од страна на акционерското друштво. 

 

Секој акционер има право да учествува во работата на Собранието на друштвото. 

 

Согласно член 348 од Законот за трговски друштва, акционерите своите права на акционерското 

друштво и интересите во друштвото , а особено во врска со утврдувањето на годишните сметки и 

употреба на чиста добивка, како и именувањето и разрешувањето на членовите на органите на 

друштвото ги остваруваат во собранието, ако со Закон не е определено поинаку. 

 

 Со донесување на одлуката за зголемување на основната главнина со издавање на нови обични 

акции од страна на издавачот Скопје-Север АД-Скопје бр.02-302/1 од 17.05.2000 год. 

надлежноста на Собранието премина од Управниот одбор на оснивачот, на Собранието на 

акционерското друштво Скопје-Север АД, бидејќи веќе има двајца акционери и тоа: 

 

- Снабдување Запад ДООЕЛ Скопје и 

- Топлификација АД -Скопје 

 

Собранието на акционерското друштво одлучува само во случаите изрично утврдени со закон и 

со статутот. 

 

Надзорниот одбор е колегијален орган составен од 3 члена. Членовите на Надзорниот одбор ги 

именува собранието на акционери. Надзорниот орган врши надзор врз управувањето со 

акционерското друштво што го врши управниот одбор. Надзорниот одбор може да врши увид и 

да ги проверува книгите, документите и списите на друштвото, како и имотот, особено благајната 

на друштвото и постоечкиот износ на хартии од вредност и стоки. Членови на Надзорниот Одбор 

се: 

 

Талеска Роса  дипл. Правник                          Претседател 

Бисера Крстевска дипл.економист          Член 

              Зоран Костадиновски дипл.елек.инжинер              Член 

 

Управниот одбор е колегијален орган составен од 3 члена кој управува со акционерското 

друштво. 
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Управниот одбор има најшироки овластувања да дејствува во сите околности во име на 

друштвото во рамките на предметот на работењето на друштвото, со исклучок на овластувањата 

кои изречно му се дадени на Надзорниот орган и на Собранието на друштвото. 

Раководната функција во акционерското друштво ја врши претседателот на Управниот одбор. 

 

Претседателот на Управниот одбор го застапува и претставува акционерското друштво во 

односите со трети лица. 

 

Претседателот на Управниот одбор е одговорен за прашањата на вработените и односите со нив. 

Членови на Управен Одбор се : 

 

Моника Тимосиевска дипл.маш.инжинер                   Претседател      

Виолета Спировска дипл.економист                                                   Член 

Јасмина Бурјакоска Јосифовска дипл.правник            Член 
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