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Извештај на независните ревизори до акционерите на ТЕ-ТО АД Скопје

Извештај на консолидираните финансиски извештаи

Ние бевме ангажирани да извршиме ревизија на приложените консолидирани финансиски
извештаи на ТЕ-ТО АД Скопје (“Групацијата”) и неговите подружници (“Групација”), кои ги
сочинуваат консолидираните извештаи за финансиска состојба на 31 декември 2019
година, консолидираните извештаи за сеопфатна добивка, консолидираните извештаи за
промените на капиталот и консолидираните извештаи на паричните текови за годината која
што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други
објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството на Групацијата е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање
на консолидираните финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди
прифатени во Република Северна Македонија, и интерна контрола која што раководството
смета дека е релевантна за изготвување и објективно презентирање на консолидираните
финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без
разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност е да ја спроведеме ревизијата на консолидираните финансиски
извештаи на Групацијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени
и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 79 на 11 јуни 2010
година. Меѓутоа, поради причините обелоденети во параграфите Основа за воздржување од
мислење, ние не бевме во можност да прибавиме достатни соодветни ревизорски докази кои
ќе ни овозможат основа за ревизорско мислење на тие консолидирани финансиски
извештаи.

Основа за воздржување од мислење

1. Ние издадовме воздржување од мислење на тие консолидирани финансиски
извештаи на Групацијата за годината што завршува на 31 Декември 2018 година на
28 јуни 2019 година. Причините кои ја формираат основата за воздржување од
мислење вклучуваат:
a) Неможност да обезбедат достатен и соодветен ревизорски доказ во врска со

сметководствената вредност недвижностите, постројките и опремата на 31
декември 2018 година и 31 декември 2017 година на износ од 10.080.572 илјади
денари и  10.289.095 илјади денари соодветно;

б)  Неможност да се обезбеди достатен и соодветен ревизорски доказ во врска со
можноста на Групацијата да продолжи со пинципот на континуитет како основа
за изработката на консолидираните финансиски извештаи за 2018 година;

в) Неможност да се обезбеди достатен и соодветен ревизорски доказ во врска со
комплетноста, постоењето и точноста на заемите со сметководствена вредност
на 31 декември 2018 година од 75.885 илјади денари;

г)  Неможност да се обезбеди достатен и соодветен ревизорски доказ во врска со
амортизирата вредност на долгорчните обврски на 31 декември 2018 година од
967.350 илјади денари;
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Со оглед на тоа што почетните салда се составен дел на резултатите на работење на
последователната година, ние не бевме во можност да утврдиме дали соодветни
корекции се можеби потребни во однос на резулатот на работењето за 2019 година
и на задржаната добивка на 31 декември 2018 година а како резултат на овие
прашања, како и на ефектот споредливоста на износите на тековниот период и за
споредбените информации.

2. На 31 декември 2019 година и 31 декември 2018 година, Групацијата известува
недвижности, постројки и опрема во износ од 9.647.078 илјади денари и
10.080.572 илјади денари соодветно. Како што е обелоденето во белешката 2д на
консолидираните финансиски извештаи, Групацијата донесе План за
реструктуирање одобрен од Апелациониот суд на 30 август 2018 година, а како
резултат на кој значаен дел на обврски се отпишаа. Групацијата оствари нето
добивка од 169.725 илјади денари за годината што завршува на 31 декември 2019
година и за годината што завршува на 31 декември 2018 година износ од 7.971.218
илјади денари. Нето добивката за годината што завршува на 31 декември 2018
година воглавно е резултат на отпис на обврски и кредити во согласно со Планот за
реструктуирање. Без ефектите на отписот на обврските и казнената камата,
Групацијата ќе известуваше загуба пред оданочување од 128.810 илјади денари и
негативен капитал од 2.739.435 илјади денари на 31 декември 2018 година.
Дополнително, финансиските перформанси на Групацијата значително зависат од
цената на гасот која претставува околу 80% од сите трошоци настанати во
Групацијата во цената на чинење на струјата и топлинската енергија. Постои
значајна несигурност во врска со идните цени на гасот и можноста Групацијата да ја
надомести цената на гасот од своите купувачи. Горе наведеното прашање укажува
дека недвижностите, постројките и опремата се можеби обезвреднети во изминатите
години. Во согласност со МСС 36 “Обезвреднување на средствата” применливи во
Република Северна Македонија (МСС 36), доколку постојат индикации дека
средствата се обезвреднети, ентитетот треба да ја пресмета надоместливата
вредност на средствата. Раководството не направи тест на обезвреднување со цел
да ја пресмета надоместувачката вредност недвижностите, постројките и опремата
и соодветно не го утврди износот на трошокот за обезвреднување (доколку има) за
годината што завршува на 31 декември 2019 година. Согласно тоа ние не бевме во
можност да обезбедиме соодветен ревизорски доказ за поткрепување дека
сметководствената вредност на недвижностите, постројките и опремата во износ од
9.647.078 илјади денари на 31 декември 2019 година не ја надминува нивната
надоместувачка вредност. Следствено на тоа, ние не бевме во можност да утврдиме
дали соодветни корекции на овие износи се можеби потребни како резултат на
обезвреднувањето.
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3. На 31 декември 2019 година, Групацијата оствари нето добивка во износ од 169.725
илјади денари. Дополнително, на 31 декември 2019 година тековните обврски ги
надминуваат тековните средства за 1.032.208 илјади денари. На 31 декември 2019
година најголем дел од доспеаните тековни обврски на Групацијата се однесуваат на
обврски за данок на добивка во износ од 1.770.600 илјади денари. Истовремено, на
31 декември 2019 година Групацијата евидентираше пресметани побарувања за
даноци во износ од 814.645 илјади денари. Идентификувавме дека презентацијата
тековните даночни средства и обврски не е во согласност со сметководствениот
стандард “МСС 12 – Даноци (МСС 12)”. Имено, тековните даночни средства и обврски
треба да се нетираат во согласност со барањата на МСС 12 когa постои спроведливо
законско право да се нетираат износите и кога Групацијата има намера или да ги
подмири нето или истовремено. Во согласност со локалната регулатива
пресметаниот данок на добивка треба да биде платен во рок од 30 дена од рокот за
поднесување на годишната завршна сметка т.е. 15 април 2019 година за даночните
обврски за 2018 година и 15 април 2020 година за даночните обврски за 2019
година. Дополнително, Групацијата треба да плати месечна даночна аконтација за
периодот февруари – декември 2019 година во износ од 1/12 од даночниот износ
пресметан врз основа на износот од претходната година. До денот на нашиот
ревизорски извештај горенаведената обврска за данок на добивка се уште не е
платена. Како што е обелоденето во белешка 2д на консолидираните финансиски
извештаи на Групацијата, на 31 декември 2019 година, договорот за државна
помош се уште не е имплементиран од Управа за Јавни приходи и соодветно на тоа
не е во сила. Следствено на тоа, постои неизвесност во поглед на овој процес.

Овие околности, заедно со другите прашања, укажуваат на постоење на
материјална неизвесност која може да предизвика значително сомневање во
способноста на Групацијата да продолжи да работи со принципот на континуитет во
блиска иднина. Групацијата не го обелоденило овој факт во придружните
финансиски извештаи. Ние не бевме во можност да обезбедиме соодветен
ревизорски доказ за плановите на раководството и останатите фактори за
ублажување во врска со употребата на претпоставките на принципот на континуитет
во подготовката на консолидираните финансиските извештаи за годината што
завршува на 31 декември 2019 година. Придружните консолидирани финансики
извештаи не вклучуваат никакви корекции како резултат на материјалната
незивеснот врзана за претпоставка за принцип на континуитет.

4. Како што е обелоденето во белешките 16 и 17 во консолидираните финансиски
извештаи, на 31 декември 2019 година, Групацијата има долгорочни обврски во
износ од 937.752 илјади денари. Ние утврдивме дека сметководствениот третман на
долгорочните обврски не е во согласност со сметководственито стандард “МСС 39 –
Финансиски инструменти: Признавање и мерење (МСС 39) прифатен во Република
Северна Македонија. Имено, долгорочните обврски кои доспевааат во 2028 и 2029
година и се безкаматни и нивниот главен долг иницијално не беше диконтиран и
потоа да се корегира користејќи го методот на ефективната каматна стапка и да се
дојде до нивнтиот амортизиран трошок како што се бара во МСС 39. Врз основа на
расположливите инфромации, ние не бевме во можност да го утврдиме
амортизираната цена на овие долгорочни обрски на 31 декември 2019 година.
Следствено на тоа, ние не бевме во можност да го утврдиме потенцијалниот ефект,
на салдото на дологорочните обврски на 31 декември 2019 година или на резултатот
на работењето за годината која завршува тогаш.
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Воздржување од мислење

Поради значајноста на прашањата опишани во параграфите во Основа за воздржување од
мислење, ние не бевме во можност да обезбедиме достатен соодветен ревизорски доказ за
да обезбедиме основа за ревизорско мислење на консолидираните финансиски извештаи.
Соодветно, ние не изразуваме мислење на консолидираните финансиски извештаи.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството, исто така, е одговорно за подготовка на годишен извештај за работење во
согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со
Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работењето е конзистентен
со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Групацијата за годината што
завршува на 31 декември 2019 година. Нашите постапки во врска со годишниот извештај
за работењето се извршени во согласност со МСР 720 прифатени и објавени во Службен
весник на Република Македонија бр. 79 на 11 јуни 2010 година и се однесуваат само на
оценка дали историските финансиски информации во годишниот извештај за работењето се
конзистентни со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на
Групацијата.

Поради прашањата опишани во параграфите “Основа за воздржување од мислење” погоре,
ние изразивме Воздржување од мислење на консолидираните финансиски извештаи на
Групацијата за годината што заврши на 31 декември 2019 година. Раководството е
одговорно за подготовка на годишната сметка на Групацијата, које беше одобрена од
Одборот на директорите на Групацијата на 18 ноември 2020 година и за подготовка на
годишниот извештај за работењето на Групацијата кој беше одобрен од Одборот на
директори на Групацијата на 18 ноември 2020 година.

Владимир Соколовски Владимир Соколовски

Управител Овластен ревизор

Ернст и Јанг Овластени ревизори доо Скопје

Скопје, 30 ноември 2020 година

vladimir.sokolovski
Stamp

vladimir.sokolovski
Stamp

vladimir.sokolovski
Stamp
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Консолидиран извештај за сеопфатна добивка

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари Белешка 2019 2018

Реализација - Приходи од продажба 5 4.559.750 3.633.180
Останати приходи 5a 31.675 408.132

Расходи од продадени производи 5б (3.645.913) (3.065.405)
Трошоци за вработени 6 (87.266) (69.062)
Амортизација и депрецијација 10,11 (265.417) (215.513)
Суровини и потрошни добра (26.891) (20.382)
Останати оперативни трошоци 7 (195.966) (92.977)
Резултат од редовно работење 369.972 577.973

Приходи од финансирање 8 57.943 9.182.401
Расходи од финансирање 8 (221.112) (899.152)
Нето расходи од финансирање 8 (163.169) 8.283.249

Добивка пред оданочување 206.803 8.861.222

Данок на добивка 9 (37.078) (890.004)
Добивка за годината 169.725 7.971.218

Останата сеопфатна добивка
Останата сеопфатна добивка за годината, нето од
данок на добивка - -

Вкупна сеопфатна добивка за годината 169.725 7.971.218

Придружните белешки се составен дел од овие консолидирани финансиски извештаи.
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Консолидиран извештај за промените во капиталот

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари
Акционерски

капитал Резерви
Акумулирана

добивка/(загуба) Вкупно

Состојба на 1 јануари 2018 1.537 - (2.612.162) (2.610.625)
Вкупна сеопфатна добивка за годината
Добивка за годината - - 7.971.218 7.971.218
Останата сеопфатна добивка - - - -
Вкупна сеопфатна добивка за годината 7.971.218 7.971.218
Состојба на 31 декември 2018 1.537 - 5.359.056 5.360.593

Состојба на 1 јануари 2019 1.537 184 5.358.872 5.360.593
Вкупна сеопфатна добивка за годината
Добивка за годината - - 169.725 169.725
Останата сеопфатна добивка - - - -
Вкупна сеопфатна добивка за годината 169.725 169.725
Состојба на 31 декември 2019 1.537 184 5.528.597 5.530.318

Придружните белешки се составен дел од овие консолидирани финансиски извештаи.
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Консолидиран извештај за паричниот тек

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари Белешка 2019 2018

Парични текови од оперативни активности

Добивка пред оданочување 206.803 8.861.222
Корекција за:

Трошоци за амортизација на:
-недвижности, постројки и опрема 10 264.516 214.656

-нематеријални средства 11 901 857
Вредносно усогласување на нетековни средства 130.908 -
Отпис на обврски согласно планот за
реорганизација - (8.903.455)
Отпис на обврски согласно планот за
реорганизација – кредити - (406.791)
Отпис на обврски солгасно судска одлука (30.748) -
Приходи од камата 8 (118) (9)
Расходи од камата 8 54.579 52.824
Отпис на залихи 26.012 19.366
Отпис на побарувања од купувачи - 34.679

Данок на добивка 98.757 -

751.610 (126.651)

Промена на :
-побарувања од купувачи и други побарувања (106.231) (81.906)

-обврските кон добавувачи и други обврски 46.056 (56.673)
-залихи (76.971) (28.653)

-примени аванси (236.076) 245.865
Платен данок на добивка (15.916) (117.411)

Платени (33.269) (31.256)

(422.407) (70.034)

Нето парични текови од оперативни
активности 329.203 (196.685)

Парични текови од инвестициони активности
Продажба/(Набавка) на недвижности, постројки и
опрема, нето 10 37.170 (6.134)
Продажба/(Набавка) на нематеријални средства,
нето 11 841 (365)

Нето парични текови користени во
инвестициони активности 38.011 (6.499)

Парични текови од финансиски активности
Приливи/(одливи) од краткорочни кредити и
заеми, нето (8.870) 190.432
Приливи/(одливи) од долгорочни кредити и
заеми, нето (331.891) (106.210)
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Нето парични текови користени во
финансиски активности (340.761) 84.222

Нето зголемување / ( намалување) на парични
средства и паричен еквивалент 26.453 (118.962)
Парични средства и паричен еквивалент на 1
јануари 19.108 138.070

Парични средства и паричен еквивалент на 31
декември 14 45.561 19.108

Придружните белешки се составен дел од овие консолидирани финансиски извештаи.
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1. Општи информации
ТЕ-ТО АД, Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво основано и инкорпорирано во Република
Македонија. Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:
Ул. “515” бр. 8,
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Друштвото е во сопственост на Project Management Consulting LTD, Девствени острови.
Краен сопственик на Друштвото е Territorial'naya Generiruyushchaya Kompaniya No2, Русија.

Консолидираните финансиски извештаи на Групата на 31 декември 2019 година ги вклучуваат
Друштвото и неговите подружници (заеднички именувани како ”Групата”).

Основна дејност на Групата е когенеративно производство на електрична и топлинска енергија во
таканаречен комбиниран циклус. Средниот годишен капацитет на постројката е 220 MWh за
производство на електрична енергија и 160 MWh за производство на топлинска енергија.
Исто така ТЕ-ТО АД има лиценца за трговија со електрична енергија и природен гас.
ТЕ-ТО АД Скопје е независен производител на енергија (НПЕ) кој го снабдува со електрична
енергија пазарот во Македонија. Топлината која се генерира во рамките на производниот процес на
постројката се предава на градскиот топлински дистрибутивен систем.
ТЕ-ТО ГАС ТРЕЈД ДООЕЛ има лиценца за трговија со природен гас, а ТЕ-ТО ТРЕЈД ДООЕЛ има
лиценца за трговија со електрична енергија.

2. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност
Консолидираните финансиски извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените
стандарди прифатени во Република Северна Македонија објавени во Правилникот за водење
сметководство во Службен Весник на Република Македонија и Законот за Трговски Друштва.
Друштвото е 100% сопственик на ТЕ-ТО Трејд дооел, Скопје и ТЕ-ТО Гас Трејд дооел, Скопје
(заеднички именувани како “Групата”). Двете компании се инкорпорирани и се со седиште во
Република Северна Македонија. Во овие консолидираните финанскиски извештаи вложувањата се
презентирани како вложувања во подружници.

(б) Основи за мерење

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на историски вредности. Методите
кои се користат за мерење на објективните вредности се објаснети подолу во белешка 2(г).

(в) Функционална и известувачка валута
Консолидираните финансиски извештаи се прикажани во македонски денари (“денари” или “МКД”),
која е функционална валута на Групата. Освен каде што е поинаку наведено, финансиските
информации се прикажани во илјади македонски денари.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на консолидираните финансиски извештаи во согласност со Сметководствените
Стандарди прифатени во Република Северна Македонија изискува од менаџментот да прави
расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на сметководствените политики и
прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да
се разликуваат од овие проценки.
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2. Основа за изготвување (продолжение)

(г) Користење на проценки и расудувања (продолжение)

Проценките и претпоставките постојано се ревидираат. Измените на сметководствените проценки
се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку
измената влијае и на идниот период.

Информациите во врска со претпоставките и проценки на неизвесностите кои имаат значителен
ризик, кој може да предизвика материјални корекции за годината која ќе заврши на 31 декември
2019 се прикажани во следниве белешки:

— Белешка 2(д) - Принцип на континуитет
— Белешка 2 и 9 – Признавање на одложени даночни средства за пренесени даночни загуби
— Белешка 2 и 10 Недвижности, постројки и опрема – амортизација и обезвреднување на

нетековните средства
— Белешка 2 и 12 Залихи - обезвреднување на залихите
— Белешка 2 и 13 – Побарувања од купувачи – обезвреднување на побарувања постари од 1

година
— Белешка 2 и 18 – Финансиски инструменти – мерење по објективна вредност по првично

признавање и дополнително мерење на безкаматоносни обрвски за заеми кон поврзани страни
— Белешка 2 и 19 – Признавање и мерење на одредбите и потенцијалните обврски

Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се
определува со користење на интерни техники за вреднување. Групата применува професионално
расудување при изборот на соодветните техники за вреднување. Техниките кои се користени при
вреднувањето на објективната вредност на финансиските инструменти се прикажани во Белешка 18.

Голем број сметководствени политики и обелоденувања на Групата изискуваат утврдување на
објективната вредност, како за финансиските, така и за не-финансиските средства и обврски.
Објективните вредности се потребни за мерење и/или обелоденување врз основа на подоле
наведените методи. Онаму каде е применливо, во белешките кои се однесуваат на специфичните
средства или обврски, обелоденета е подетална информација за претпоставките направени во
утврдувањето на објективната вредност.

(i) Побарувања од купувачи и други побарувања

Објективната вредност на побарувањата од купувачи и другите побарувања се проценува како
сегашна вредност на идните парични текови намалена за пазарната каматна стапка на денот на
периодот на известување.

 (ii) Не-деривативни финансиски обврски
Објективната вредност, која се утврдува за потребите на обелоденување во финансиските извештаи,
се пресметува врз основа на сегашната вредност на идните парични текови на главницата и каматата,
дисконтирани со пазарната каматна стапка на денот на периодот на известување.

 (д)    Континуитет на работењето
Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на начелото на континуитет во
работењето, што подразбира дека Групата ќе продолжи со деловното работење во догледна иднина.

ТЕ-ТО АД го спроведува Планот за реорганизација, кој беше усвоен со конечна судска одлука
односно Решение на Основен Суд Скопје II Скопје број 3 СТ 124/18 и 160/18 од 14.06.2018 година,
кое е правосилно и извршно, Планот за реорганизација на ТЕ-ТО АД Скопје се одобри и стана
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2. Основа за изготвување (продолжение)

(д)    Континуитет на работењето (продолжение)

проаосилен на 30 август 2018 година. Со решението на судот, ТЕ-ТО АД Скопје беше задолжено да
изврши отпис на побарувањата на доверителите на ТЕ-ТО АД Скопје со необезбедени побарувања
во висина од 90%, а останатите 10% ќе стасаат за наплата во 2028 и 2029 година. Во периодот од
носењето на решението до 2028 година, ТЕ-ТО АД е должно да ги отплаќа кредитите кон Ландес
банка Берлин од Германија и Комерцијална банка АД Скопје кои се обезбедени доверители и за
побарувањата на банките не е направен никаков отпис. ТЕ-ТО АД е должно да го исполнува планот
за реорганизација се до неговиот крај односно до 2030 година. Во текот на 2019 година ТЕ-ТО АД
ги врати доспеаните рати кон ЛББ и Комерцијална банка и со тоа го исполни планот за
реорганизација за 2019 година.

Рокови за спроведување на планот за реорганизација
Планот е стапен во сила со конечна одлука од Скопје II Скопје од 30 август 2018. Планот ќе се
спроведува во текот на следните 12 години, од што во првите 10 години обезбедените доверители -
банките ќе бидат исплатени во согласност со постојните договори со нив, како и доверителите врз
основа на тековното работење. Доверителите врз основа на необезбедени побарувања ќе се намират
веднаш по намирувањето на обезбедените доверители според динамиката на плаќање на
доверителите.

Во 2019 година, Друштвото целосно ги отплатило сите достасани рати до Ландес Банка и
Комерцијална Банка  (исплатените износи во 2019 година изнесуваат МКД 393.888 илјади, што е
еквивалентно на 6.404 илјади ЕВРА и МКД 53.808 илјади, што е еквивалентно на ЕВРА 875 илјади).

Друштвото редовно ги плаќа другите тековни обврски.

Друштвото ТЕ-ТО АД и Владата на Република Северна Македонија склучија Договорот за
доделување државна помош бр 08-2909/12 од 28.10.2019 година и Анексот на Договорот бр 08-
2909/21 од 06.12.2019 година во кое:

- доспеаноста на обврската за плаќање на јавна давачка во висина од 872.741.363 денари, од кои
829.207.946 денари главен долг по основ на данок на добивка за 2018 година и износ од 43.533.417
денари пресметана камата на главниот долг пресметана од доспеаноста односно 15.04.2019
година до 07.10.2019 година, е одложена за период од 9 години сметано од 28.10.2019 година

- се одлага плаќањето на месечните аконтации – МДБ, кои произлегуваат од поднесениот даночен
биланс за 2018 година во вкупен износ од 889.174.390 денари до денот на поднесување на даночен
биланс за 2019, односно 2020 година и дел 2021 година, кога истите ќе се сторнираат, додека пак
износот од 60.690.622 денари, претставува пресеметана камата на наведениот главен долг за МДБ
за период од доспеаноста до 15.03.2020, односно 15.03.2021 година и се одлага заклучно до
28.10.2028 година.
Гореспоменатите даночни обврски се опфатени во Договорот за државна помош бр. 08-2909/12 од
28.10.2019 и Анексот кон истиот 08-2909/21 од 06.12.2019 склучени помеѓу Владата на Република
Северна Македонија и ТЕ-ТО АД Скопје и истите се одложени за плаќање после 9 години
Имено со Договорот за доделување на државна помош обврската на ТЕ-ТО АД за плаќање данок на
добивка за 2018 година која произлезе од отпис на обврски во стечајна постапка со план за
реорганизација е одложена за период од 9 години од денот на потпишување на договорот, со што
нивниот третман од краткорочни се трансферира на долгорочна даночна обврска.
Согласно Анексот, месечните аконтации кои произлегуваат од поднесен даночен биланс за 2018
година се одлагаат до денот на поднесување на даночен биланс за 2019 односно за 2020 година кога
истите се сторнираат.
Управата за јавни приходи до денот на изготвувањето на Извештаите, не го спроведе Договорот за
доделување на државна помош бр. 08-2909/12 од 28.10.2019 година и Анексот на Договорот за
доделување на државна помош бр. 08-2909/21 од 06.12.2019 и  не издаде Решение за одложување на
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2. Основа за изготвување (продолжение)

(д)    Континуитет на работењето (продолжение)

даночната обврска за данокот на добивка за 2018 година, месечните даночни аконтации за 2019
година кои произлегуваат од даночниот биланс за 2018 година, како и пресметаната камата.
Управата за јавни приходи издаде Решение за одбивање на барање за издавање на уверение бр. 28-
4960/3 од 17.01.2020 година и не постапи по споменатиот Договор и Анекс и не ја заведе доделената
државна помош во својата даночна евиденција.
Покрај тоа што во официјалната коресподенција меѓу друштвото ТЕ-ТО АД Скопје и Управата за
јавни приходи - УЈП, друштвото ТЕ-ТО АД ја информираше УЈП за доделената државна помош, со
уредно доставување на Договорот за доделување на државна помош бр. 08-2909/12 од 28.10.2019
година и Анексот на Договорот за доделување на државна помош бр. 08-2909/21 од 06.12.2019
година, како и Решение УП бр. 10-81 од 16.10.2019 година од Комисијата за заштита на
конкуренцијата, УЈП и понатаму го води друштвото ТЕ-ТО АД како должник во својата даночна
евиденција и јавно објавува дека Друштвото е прв на листата на најголеми должници на данок на
добивка во Државата. Заради горенаведените причини, реализирањето на Договорот за државна
помош е неизвесно.
ТЕ-ТО АД Скопје ги изготви овие извештаи согласно даночната евиденција на УЈП иако истата се
води спротивно на Законските прописи и обврските на државните органи, и со која ТЕ-ТО АД не се
согласува. ТЕ-ТО АД Скопје како компанија која ги почитува законите на Република Северна
Македонија ги прикажа во финансиските извештаи своите даночни обврски соодветно на даночната
евиденција на УЈП со цел формално да не отстапи од Законот за даночна постапка и
сметководствените стандарди каде како неопходен услов се наведува усогласување на извештаите
со даночната евиденцијата на УЈП.
Во исто време, раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно
презентирање на финансиските извештаи кои се состојат од историски финансиски информации во
согласност со Меѓународните сметководствените стандарди прифатени во Република Северна
Македонија кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Затоа,ТЕ-ТО АД во сметководствено-даночната евиденција обврските за данокот на добивка за 2018
година и пресметаната камата на главен долг, наместо на сметката за долгорочни даночни обврски
во согласност со Договорот за државна помош, истите ги класифицираше како краткорочни даночни
обврски заради горенаведените неизвесности,  во износ од 829.207.946,00 денари на име главница и
64.926.982,00 денари за камата за задоцнето плаќање на данокот на добивка, пресметана од неговата
доспеаност на 15.04.2019 до крајот на извештајниот период 31.12.2019 година.
Сметководственото евидентирање на месечните аконтации на данок на добивка (МДБ) и во двата
случаи се евидентираат на ист начин преку билансот на состојба. Износот на евидентирана месечна
даночна обврска (МДБ) за 2019 година во финансискиот извештај изнeсува 814.644.791,00 денари.
Каматата за задоцнето плаќање на МДБ во износ од 33.830.340,00 денари е пресметана заклучно со
31.12.2019 година и евидентирана во сметководствената евиденција на Друштвото.

Групата на 31 Декември 2019 година има тековни обврски кои се поголеми од тековните средства за
1.032.208 илјади денари. Најголем дел од тековните обврски се однесуваат на обврски за данок на
добивка за 2018 година и МДБ за 2019 година, како и каматите за задоцнето плаќање на данокот на
добивка и МДБ во вкупен износ од 1.742.765 илјади денари.

Способноста на Групата да ги подмирува своите обврски зависи од континуираната поддршка од
матичното Друштво. Матичното друштво има намера да продолжи да ги поддржува активноститите
на Групата и дава финансиска и останата поддршка на активностите на Групата во наредните 12
месеци.

Земајќи ги предвид сите овие факти, раководството има заклучено дека користење на принципот на
континуитет како основа за подготовка на консолидираните финансиски извештаи е соодветно со
оглед на тоа што се очекува Групата, со постојана поддршка од Матичното Друштво, да биде
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2. Основа за изготвување (продолжение)

(д)    Континуитет на работењето (продолжение)

способно да ги искористи своите средства и да ги исплати своите обврски, во вообичаениот тек на
работење, без притоа да мора да прекине со работење или да се ликвидира во блиска иднина.

По парламентарните избори во јули 2020 година и назначувањето на премиер, на 07.10.2020 година
се одржа состанок помеѓу Премиерот г-дин Зоран Заев и претставници на ТЕ-ТО АД и ТГК2,
предводени од директорката Г-ѓа Надежда Пинигина. На состанокот г-дин Заев го истакна ставот на
Владата дека компанијата ТЕ-ТО е од големо значење за Република Северна Македонија и дека
Владата ќе направи се што е во нивна надлежност за да му помогне на ТЕ-ТО АД, компанијата да
опстои и понатаму да придонесува во македонското стопанство. Во врска со долгот на ТЕ-ТО АД по
однос на неплатен данок на добивка за 2018 година Г-ди Заев истакна дека тоа прашање е регулирано
со Договор и Анекс кои се валидни и на сила и истите веќе ги исполнува и УЈП со тоа што не
спроведува наплата на долгот. Постојат недоречености во законот околу начинот на спроведување
на Договорот и Анексот и нивно одразување во сметководствената евиденција на УЈП. Премиерот
зеде обврска по назначувањето на Директор на УЈП да разговара за ова прашање и да најде соодветно
решение со УЈП согласно постоечката регулатива, а доколку е неопходно и преку интервенција во
законите. Дополнително одржан е состанок со новото раководство на УЈП, Германската стопанска
комора во РСМ и претставници од ТЕ-ТО АД Скопје на кој се донесе заклучок дека УЈП ќе закаже
состанок со претставници на ресорното министерство со цел да се разгледаат можностите за
изнаоѓање на решение кое би било прифатливо за сите страни.

Со цел да се зголеми маржата односно приходите и да се овозможи стабилно работење на ТЕ-ТО
АД, се склучија договори за набавка на гас и продажба на електрична енергија за 4 квартал од 2020
година и 1 квартал 2021 година, со што ќе се хеџираат ризиците од променливите цени на пазарите
на електрична енергија и природен гас и ќе се гарантира предвидлива и прифатлива маржа.
Остварување на вкупна EBITDA за 2020 година ќе изнесува околу 18.000 илјади евра.

Потпишан е договор за набавка на гас за 4 квартал 2020 г. и 1 квартал 2021 г. со WIEE Bulgaria со
далеку подобри услови од досега заради новите регионални случувања и демонополизација на
пазарот на природен гас и се надеваме дека ќе продолжи ваквиот поволен тренд. Имено, Бугарија го
напушти моделот на цена на гасот базирана на берзанските цени на нафтата и сега цената е на ниво
на европските берзи односно 40% пониска. Бугарија отвори и пушти во функција балканска
регионална берза.

Конечно ТЕ-ТО АД доби ниски цени на природен гас соодветни на физибилити студијата
почнувајќи од Q4 2020 и Друштвото стана рентабилна компанија која е способна да го реализира
Планот за реорганизација и подмири обврските кон доверителите и Државата.
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3.           Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди
презентирани во овие консолидирани финансиски извештаи.

(а) Странска валута

(i) Трансакции во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на
деловната промена. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на
известувањето се преведуваат во денари според средниот курс важечки на тој датум. Позитивните и
негативните курсни разлики на монетарните средства и обврски претставуваат разлика помеѓу
амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирана за ефективната
камата и плаќањата во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута
искажана во денари според курсот важечки на крајот на периодот.

Курсните разлики кои произлегуваат од преведувањето се признаени во добивката или загубата.
Немонетарните ставки кои се мерат по историска вредност, а се искажани во странска валута, се
преведуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакција.

31 декември 2019 31 декември 2018
1 УСД 54,9518 Денари 53,6887 Денари
1 ЕУР 61,4856 Денари 61,4950 Денари

(i) Не-деривативни финансиски средства

Групата почетно ги признава побарувањата и депозитите на денот кога тие се настанати. Сите
останати финансиски средства почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Групата
станува страна на договорните одредби на инструментот.

Групата ги депризнава финансиските средства кога договорното право на паричните текови од
средството завршува или кога ги пренесува правата на паричните текови од финансиското средство
со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и награди од сопственоста на
финансиското средство на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кој е креиран
или задржан од Групата се признава како посебно средство или обврска.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во консолидираниот
извештај за финансиска состојба кога, и само кога, Групата има законско право да ги нетира
признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да го реализира
средството и подмири обврските истовремено.

Не-деривативните финансиски средства на Групата вклучуваат: заеми и побарувања, и пари и
парични еквиваленти.

Заеми и побарувања

Заемите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не
котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус
трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средство.

Последователно на почетното признавање, побарувањата се мерат по амортизирана набавна
вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради
обезвреднување.

Побарувањата ги вклучуваат побарувањата од купувачи и други побарувања.
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3.           Значајни сметководствени политики (продолжение)

 (б) Финансиски инструменти (продолжение)

Парични средства и парични еквиваленти

Парични средства и парични еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметка, благајна
и краткорочни депозити во банки со оригинален рок на достасаност од три месеци или помалку од
три месеци, кои се предмет на незначителен ризик од промена на нивната објективна вредност и се
употребени од страна на Групата во управувањето со нејзините краткорочни обврски.
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

 (б) Финансиски инструменти (продолжение)

(ii) Не-деривативни финансиски обврски

Финансиските обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Групата станува
страна на договорните одредби на инструментот.

Групата ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се
подмирени, откажани или истечени.

Групата ги класифицира недеривативните финансиски обврски во  категоријата останати
финансиски обврски. Таквите финансиски обврски почетно се признаваат по објективна вредност
плус било какви директно поврзани трансакциски трошоци. Последователно на почетното
признавање, овие финансиски обврски се мерат според амортизирана набавна вредност користејќи
го методот на ефективна камата.

Не-деривативните финансиски обврски на Групата вклучуваат обврски кон добавувачи и други
обврски и обврски по кредити.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Финансиските обврски, иницијално вреднувани по објективна вредност, последователно се вреднуваат
по амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирачка набавна вредност на
финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период.
Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања
или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената
вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

Обврски по кредити

Обврските за кредити и позајмици иницијално се признаваат според објективната вредност намалена
за трошоците при склучување на кредитниот однос. По иницијалното признавање, обврските за
кредити и позајмици последователно се признаваат по амортизирачка вредност со користење на
методот на ефективна каматна стапка. При пресметката на амортизирачката вредност се земаат во
предвид трошоците при склучување на кредитниот аранжман, како и попустите добиени при исплатата
на обврските за кредити и позајмици. Приходите и трошоците се признаваат во извештајот за
сеопфатна добивка во моментот на плаќање или отпис на обврските, како и во текот на амортизацијата
на позајмиците или кредитите.

Сите износи кои доспеваат за плаќањето во период од 12 месеци од денот на извештајот за
финансиската состојба се класифицирани како тековни обврски, освен ако Групата нема безусловно
право да го одложи подмирувањето на обврската.

(iii) Капитал на сопственикот

Уделот на сопственикот се класификува како капитал. Дополнителните трошоци кои се директно
поврзани со запишувањето на уделите се признаваат како добивка од капиталот, нетно од даночните
ефекти. Капиталот се состои од уплатен капитал на основачот, резерви и акумулирана добивка /
загуба.
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(в) Недвижности, постројки и опрема

 (i) Признавање и мерење

Недвижностите, постројките и опремата се прикажани според набавната вредност намалена за
акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои директно можат да се припишат на набавката на
средството. Трошоците за средства изградени во сопствена режија ги вклучуваат трошоците за
материјали и директна работна сила, како и останатите трошоци настанати за нивно доведување до
употребна состојба и трошоците за нивно демонтирање и отстранување од локацијата на која се
поставени и капитализирани трошоци за позајмување. Купениот софтвер кој е интегрален дел од
функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите, постројките и опремата имаат различен проценет
корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите,
постројките и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите, постројките и опремата се определуваат
споредувајќи ги приливите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите, постројките и
опремата и се признаваат во добивката или загубата.

 (ii) Последователни издатоци

Последователните издатоци се капиталзираат само доколку е веројатно дека Групата ќе има идни
економски полезности од тој дел. Сите останати издатоци за секојдневно одржување на
недвижностите, постројките и опремата се признаваат во добивката или загубата во моментот на
настанување.

 (iii) Амортизација

Амортизацијата се признава во добивката или загубата по пропорционална метода во текот на
проценетиот корисен век на секоја компонента од недвижностите како и дел од постројките и
опремата. Дел од опремата, се амортизира со примена на методот на единици на производство која
има 200,000 часови корисен век на употреба. Средствата земени под наем се амортизираат по
пократкиот период помеѓу периодот на траење на наемот и проценетиот корисен век на средството,
освен доколку е веројатно дека Групата ќе се стекне со сопственост на крај на периодот на наем.
Земјата не се амортизира.

Годишните стапки на амортизација се утврдени врз основа на проценетиот корисен век за тековниот
и споредбениот период како што следи:

                   %
Згради 2.5
Опрема 2 - 25
Амортизациони стапки со примена на методот на единици на
производство

Методите на амортизација, проценетиот корисен век на употреба и резидуалната вредност на
средствата се ревидираат на секој датум на известување и се корегираат соодветно.
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3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(г) Нематеријални средства

(i) Признавање и мерење

Нематеријалните средства набавени од страна на Групата кои имаат одреден век на траење се
прикажани според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните
загуби поради обезвреднување.

(ii) Последователни издатоци

Последователните издатоци за нематеријалните средства се капитализираат само кога ја зголемуваат
идната економска полезност од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во
добивката или загубата како трошоци во моментот на настанување.

(iii) Амортизација

Амортизацијата се пресметува на набавната вредност на средството.

Амортизацијата се признава во добивката или загубата по пропорционална метода во текот на
проценетиот корисен век на нематеријалните средства, од датумот на кој тие се расположливи за
употреба, бидејќи вака најблиску го одсликува очекуваното користење на идните економски користи
од средството.

Проценет корисен век на употреба за тековниот и споредбените периоди се како што следи:

Софтвер 5 години

Методите на амортизација, проценетиот корисен век на употреба како и резидуалната вредност на
средствата се ревидираат на секој датум на известување и се корегираат соодветно.
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 (д) Залихи

Залихите се искажуваат по пониската од цената на чинење и нето пазарната вредност. Трошокот на
залихите се евидентира според принципот на пондерирана просечна цена и ги вклучува трошоците
настанати за нивна набавка и доведување до постојната локација и состојба. Нето пазарната вредност
е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за
доработка и продажба.

Застарените, непотребните и споро движечките залихи се идeнтификувани и отпишани до нивната
нето реализациона вредност како што се бара. Групата има усвоено политика за обезвреднување на
залихата со примена на одреден процент според староста на производите и според поделбата во
различни групи на прозводи.

 (ѓ) Обезвреднување на средствата

 (i) Не-деривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство се проценува за да се утврди дали има некој
објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета за обезвреднето доколку
постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на
средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа
средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства се обезвреднети може да биде неисполнување на
обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктуирање на износ од страна
на Групата според услови кои Групата има инаку не ги одобрува, индикации дека должникот
банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Групата,
економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на
активниот пазар за хартии од вредност.

Побарувања

Групата го разгледува доказот за обезвреднување на побарувањата на поединечно ниво.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност
се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на
очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на
средството. Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивката или загубата и се
рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на побарувањата. Каматата на обезвреднетите
средства продолжува да се признава преку амортизација на дисконтот. Кога последователен настан
ќе предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата
поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.
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 (ѓ) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(ii) Не-финансиски средства

Сметководствената вредност на не-финансиските средства на Групата, освен залихите, се
проценуваат на секој датум на известување за да се утврди дали постои индикација според која некое
средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува
надоместливиот износ на средството.

Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата
употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на
средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се
дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која
ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични
за средството. За целите на тестирање на загубите поради обезвреднување, средствата кои не можат
да се тестираат индивидуално, се групирани во најмалата група на средства којашто генерира
парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните
приливи од други средства или група на средства (единица која генерира пари).

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или
неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Загубите поради
обезвреднување се признаваат во добивката или загубата. Загубите од обезвреднување признаени во
однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група на
единици) на пропорционална основа.

Загуба поради обезвреднување признаена во претходни периоди се проценува на секој датум на
известување за било каква индикација дека загубата се намалила или повеќе не постои. Загубата
поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување
на надоместливиот износ. Загубата поради обезвреднување се анулира само до износот до кој
сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која била
определена, нето од амортизацијата, доколку не била признаена загуба поради обезвреднување на
средствата.

Раководството не ги ревидираше недвижностите, постројките и опремата за евентуалните загуби од
обезвреднување во согласност со МСС 36 – “Обезвреднување на средства”.

(е) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Групата врши уплата кон дефинираните планови за придонеси за користи по престанок на
вработувањето во согласност со националното законодавство. Придонесите врз основа на платите
се уплатуваат до националните организации задолжени за исплата на пензиското осигурување. Не
постои дополнителна обврска во однос на овие планови.

Обврските за придонеси согласно дефинираните планови за придонеси се признаваат во добивката
или загубата како трошоци за придонеси на вработени во периодот во кој настануваат.

 (ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како
расход кога соодветната услуга ќе се добие.

Групата признава резервирање за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како
удел во добивката доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати
како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени
веродостојно.
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(е) Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Групата исплаќа две просечни плати на вработените во
моментот на заминување во пензија. Не постои дополнителна обврска после заминување во пензија.

(ж) Резервирања

Резервирање се признава кога, како резултат на минат настан, Групата има има сегашна законска
или изведена обврска која може веродостојно да се процени и за која е веројатно дека ќе се бара
одлив на ресурси кои содржат економски користи за подмирување на обврската. Резервирањата се
утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред
оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и
ризиците специфични за обврската.

(з) Признавање на приходи

(i) Продажба на електрична, природен гас и топлинска енергија

Приходот од продажба на произведена електрична, природен гас и топлинска енергија се мери
според објективната вредност на примениот надомест или побарувањето за истиот. Групата ги
признава приходите од продажба на електрична енергија врз основа на количината на испорачана
електрична енергија на купувачот измерена на дневна основа преку броилото на МЕПСО. Со цел
овозможување на предвидливи комерцијални услови и соодветно, планирање на целокупното
работење на електраната, ТЕ-ТО користи инструменти за фиксирање на продажната цена на струјата
со користење на разни продукти (физичко и финансиско хеџирање). Пазарот на електрична енергија
ден-однапред (day-ahead) се одликува со голема волатилност.

Групата ги признава приходите од продажба на топлинска енергија врз основа на количината на
испорачана топлинска  енергија на купувачот измерена на месечна основа преку мерач инсталиран
на влез во дистрибутивната мрежа во сопственост на Дистрибуција на Топлина Балкан Енерџи
Скопје.

(ii) Извршени услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во добивката или загубата до степенот на завршеност
на услугата на денот на периодот на известување. Степенот на завршеност се определува според
евиденциите за извршената работа.

 (ѕ) Приходи и расходи од финансирање

Приходите од финансирање ги вклучуваат приходите од вложувања и казнените камати кои им се
наплатуваат на потрошувачите. Приходите од камати се признаваат во добивката или загубата кога
се пресметуваат со примена на методот на ефективна камата.

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата од земени кредити и загуба поради
обезвреднување на финансиските средства кои се признаваат во добивката или загубата.

Сите трошоци за позајмување кои не се директно поврзани со набавка, изградба или производство
на средство кое се квалификува се признаваат во добивката или загубата со користење на методот
на ефективна камата.

Позитивните и негативните курсни разлики се прикажуваат на нето основа.
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(и) Данок на добивка

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во
добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот
и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за
годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската
состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на
средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни
цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат
кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно
усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен
кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во
иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на
крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие
даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој
станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и
се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се
искористи тоа средство ќе бидат доволни.

Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена
вредност, освен:

 Кога данокот на додадена вредност на набавка на средства или услуги не е надоместлив од
даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од
трошоците за стекнување на средство или како дел од трошокот каде што е соодветно; и

 Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данок на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност, побарување од или обврска спрема даночните власти
е вклучен како дел од побарувањата или обврските во билансот на финансиската состојба.

(j) Споредбени податоци

Заради посоодветно прикажување на тековната година одредени ставки од споредбените податоци
се рекласифицирани. Овие рекласификации не резултираа со значајни промени во содржината и
формата на финансиските информации презентирани во финансиските извештаи.

Трансакции со поврзани субјекти

Трансакциите со поврзани субјекти се однесуваат на меѓусебни трансфери на ресурси, услуги и
обврски, без оглед на тоа дали цената е наплатена или не. Одреден субјект се смета за поврзан
доколку директно или индиректно го контролира Друштвото, а тоа е матичната компанија и
нејзините подружници.
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(j) Нови стандарди и интерпретации кои сеуште не се применети

Нема нови стандарди, дополнувања и интерпретации прифатени во Република Северна Македонија
а стапени во сила за годишни периоди почнувајќи по 1 јануари 2019 година.

Настани по датумот на известување

Настаните после датумот на известувањето, кои обезбедуваат евиденција за состојбата која постои
на датумот на известувањето, се третираат како корективни настани во овие финансиски извештаи.
Оние кои се индикативни на состојбата која произлегува после датумот на известувањето имаат
третман на некорективни настани.

4. Управување со финансиски ризици

Преглед

Друштвото е изложено на следните ризици од користењето на финансиски инструменти:

 Кредитен ризик
 Ризик на ликвидност
 Пазарен ризик
Оваа белешка дава информација за изложеноста на Групата на секој од погоре споменатите ризици,
за целите, политиките и процесите на Групата за мерење и управување со ризиците како и
управувањето со капиталот на Групата. Понатамошни квантитативни обелоденувања се прикажани
во овие консолидираните финансиски извештаи.

Рамка за управување со ризик

Управниот одбор е одговорен за воспоставување и примена на рамката за управување со ризици.

Рамката за управување со ризици е воспоставена со цел идентификување и анализа на ризиците со
кои се соочува Групата, поставување на соодветни лимити на ризиците, како и контрола и следење
на ризиците и придржување на лимитите.

 (а) Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Групата доколку купувачите или
учесниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски, и
првично произлегува од побарувањата кои Групата ги има од купувачите.

(i) Побарувања од купувачи и други побарувања

Изложеноста на Групата на кредитен ризик произлегува од индивидуалните карактеристики на секој
купувач. Целокупната продажба на Групата е на домашниот пазар.

Друштвото остварува продажба на големо која се извршува кон познати големи купувачи со коишто
има воспоставено повеќегодишна соработка со вообичаени рокови на плаќање  од 15 до 30 дена.

Врз основа на анализи Групата евидентира резервирања за загуби (исправка на вредност за
сомнителни и спорни побарувања) кои претставуваат најдобра проценка за настанати загуби во
однос на побарувањата од купувачи и други побарувања.

Исправка на вредност се утврдува кога постои објективен доказ дека Групата нема да биде во
можност да ги наплати побарувањата согласно оригиналната доспеаност на побарувањето.
Објективен доказ за финансиски потешкотии на купувачите претставуваат добиени информации за
банкрот односно финансиска реорганизација на купувачот, значително доцнење во плаќањето итн.

Поради природата на индустријата, Групата не бара обезбедување во однос на побарувањата од
купувачи и други побарувања.
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4. Управување со финансиски ризици (продолжение)

(ii) Депозити

Групата ја лимитира изложеноста на кредитен ризик преку инвестирање готовина во добро познати
банки во земјата.

 (б) Ризик на ликвидност

Ризик на ликвидност е ризик дека Групата ќе се соочи со потешкотии во исполнувањето на
обврските поврзани со финансиските обврски кои што се подмируваат со исплата на готовина или
друго финансиско средство.

Пристапот на Групата при управувањето со ликвидноста е да се осигураат колку што е можно,
секогаш да имаат доволно готовина за да ги иплатат своите достасани обврски. Групата го намалува
овој ризик врз основа на краткорочни и среднорочни финансиски планирања, осигурувајќи се дека
секогаш има доволно готовина на располагање за подмирување на оперативни расходи.

Во 2018 година, како резултат на неколку негативни настани кои директно влијаеа на ликвидноста
на Групата, раководството подготви план за реорганизација (за повеќе види белешка (2 д).

 (в) Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризик дека промените на пазарните цени, како што се промените во девизните
курсеви, каматните стапки и цените на капиталот ќе влијаат на приходите на Групата или на
вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управувањето со пазарен ризик е да
ја управува и контролира изложеноста на Групата во прифатливи параметри и истовремено да се
оптимизира повратот. Како последица на меѓународните случувања и се поголемата употреба на
современи финансиски инструменти во деловното работење се јавува потреба за намалување на
ризикот во поглед на непредвидливоста на пазарот и големите осцилации на пазарните цени.
Намалувањето на тој ризик во деловното работење е всушност хеџирањето. Еден од ризиците за кој
ТЕ-ТО примени хеџирање во текот на 2018 година беше ризикот од промена на пазарната цена на
електричната енергија. Додека пак во 2019 година не се склучи договор во кој е вклучена опцијата
– финансиско хеџирање.

 (i) Валутен ризик

Друштвото се изложува на валутен ризик при задолжувања кои се деноминирани во валута различна
од МКД. Девизните средства со кои што работи Групата се евра и американски долари.

Трендот на еврото во текот на годината е релативно стабилен и Групата очекува дека овој тренд ќе
продолжи и во иднина.

 (ii) Ризик на каматна стапка

Групата поседува финансиски обврски со варијабилна каматна стапка кои се состојат од кредити.

Групата поседува финансиски средства со фиксна каматна стапка кои се состојат од пари и парични
еквиваленти и финансиски обврски со фиксна каматна стапка кои се состојат од кредити од поврзани
страни. Бидејќи овие финансиски средства се со пазарни стапки кои се ниски, евентуалните промени
во каматните стапки нема да имаат значителен ефект на финансискиот резултат на Групата.

 (г) Управување со капиталот
Политика на раководството на Групата е да одржи стабилност на капиталот на Групата за да ги
одржи довербата на добавувачите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот.
Раководството на Групата го следи враќањето на капиталот, што Групата го дефинира како добивка
од редовно работење, поделено со вкупниот акционерски капитал. Во текот на годината немаше
промени во пристапот на Групата за управување со капиталот. Групата не е изложено на надворешни
влијанија за промени на капиталот.
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5. Реализација – приходи од продажба

Во илјади денари 2019             2018

Продажба на електрична енергија 3.562.347 2.739.043
Продажба на топлинска енергија 411.464 431.142
Продажба на природен гас 572.791 453.894
Приходи од продажба на трговски стоки 13.148 9.101

4.559.750 3.633.180

5a. Останати приходи

Во илјади денари 2019 2018

Приходи од вредносно усогласување на
обврски 30.748 406.791
Приходи од вредносно усогласување на
основни средства - 750
Приходи од префактурирање на трошоци 124 368
Приходи од наемнини 74 74
Приходи од продажба на отпадоци 227 -
Приходи од задолжени судски спорови 123 72
Останати приходи 379 77

31.675 408.132

5б. Расходи од продадени производи

Во илјади денари 2019 2018

Потрошена електрична енергија во производство 5.001 30.600
Надомест за користење на преносната мрежа на МЕПСО 697 -
Надомест за порамнување на отстапување со МЕПСО 13.512 -
Трошоци за билансирани количини на електрична енергија 895 -
Набавна вредност на продадена електрична енергија 3.095.065 2.636.388
Набавна вредност на продадена трговска стока 10.030 6.921
Набавна вредност на продаден природен гас 520.713 344.653
Останати расходи 46.843

3.645.913 3.065.405

6. Трошоци за вработените

Во илјади денари              2019            2018

Плати 51.183 43.263
Придонеси од плати 26.450 21.329
Останато 9.633 4.470

87.266 69.062

Останатите трошоци на вработените претставуваат патни трошоци и слично (2018: патни трошоци
и слично).
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7. Останати оперативни трошоци

Во илјади денари 2019 2018

Консултански и интелектуални услуги 10.683 13.951
Одржување 21.818 12.042
Осигурување 10.786 13.558
Услуги 6.136 5.700
Наемнини 2.276 2.568
Банкарски услуги и провизии 4.893 4.401
Останати даноци и други давачки 4.111 3.162
Трошоци за репрезентација 1.267 1.151
Телефонски и поштенски услуги 1.186 1.319
Вредносно усогласување на побарувања - 34.679
Вредносно усогласување на нетековни
средства 130.908 -

Останато 1.902 446

195.966 92.977

Износот од 130.908 илјади денари произлегува од отпис на вредноста на кабел 110 КВ кој е вредносно
проценет согласно студија за трансферни цени од причина што продажбата се изврши на поврзана
страна во текот на 2019 и 2020 година. Продажната вредност е во согласност со студијата за
трансферни цени од надворешна консултанстка фирма.

8. Нето расходи од финансирање

Приходи од камати 118 10
Нето позитивни курсни разлики 57.825 121.015
Дивиденда - -
Приходи од хеџинг на ценовен ризик - 157.921
Приходи од отпис на финансиски обврски
согласно планот за реорганизација
(заеми и камати) - 8.903.455
Приходи од финасирање 57.943 9.182.401

Расходи од камати (54.579) (373.037)
Нето негативни курсни разлики (65.929) (144.295)
Камата за ненавремено платени јавни
давачки (98.757) -
Расходи за организирање на заем од
матично друштво (1.847) -
Расходи од хеџинг на ценовен ризик -

(221.112)
(381.820)
(899.152)Расходи од финансирање

Нето расходи од финансирање (163.164)  8.283.249

Признаени во  консолидираниот извештај за сеопфатна добивка

Во илјади денари 2019 2018
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Друштвото оствари приходи од дивиденда од подружницата ТЕ-ТО АД Скопје каде е 100%
сопственик. Дивидендата беше наплатена на 19.09.2019 година.

9. Трошок за данок на добивка

Тековен данок признаен во добивката или загубата

Во илјади денари 2019 2018

Тековен данок
Тековна година 37.078 890.004

37.078 890.004

Усогласувањето на вкупниот данок на добивка според консолидираниот извештај за сеопфатната
добивка за 2019 и 2018 е како што следи:

2019 2018

Добивка пред оданочување за годината 224.152 8.861.243
Усогласување за:
Неодбитни трошоци за даночни цели 146.624 38.796
Даночна основа 370.776 8.900.039

Даночна стапка 10% 10%
Тековен данок на добивка по стапка од 10% 37.078 890.004
Ефективна даночна стапка 16,5% 10%
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10. Недвижности, постројки и опрема

Во илјади денари Земјиште Згради

Опрема и
инсталации и

делови
Инвестиции

во тек Вкупно
Набавна вредност
На 1 јануари 2018 29.940 786.283 10.362.648 16.922 11.195.793
Зголемувања - 62 2.456 3.615 6.133
Трансфер - - 15.306 (15.306) -
На 31 декември 2018 29.940 786.345 10.380.410 5.231 11.201.926

На 1 јануари 2019 29.940 786.345 10.380.410 5.231 11.201.926
Зголемувања - 574 4.511 - 5.085
Намалување - (200.834) - (200.834)
На 31 декември 2019 29.940 786.919 10.184.087 5.231 11.006.177

Исправка на вредност
На 1 јануари 2018 - 119.412 787.286 - 906.698
Амортизација за годината - 19.615 195.041 - 214.656
На 31 декември 2018 - 139.027 982.327 - 1.121.354

На 1 јануари 2019 - 139.027 982.327 - 1.121.354
Амортизација за годината - 20.033 244.483 - 264.516
Намалување - - (26.770) - (26.770)
На 31 декември 2019 - 159.060 1.200.040 - 1.359.100

Неотпишана вредност
На 31 декември 2018 29.940 647.318 9.398.083 5.231 10.080.572
На 31 декември 2019 29.940 627.859 8.984.047 5.231 9.647.078

Намалување на вредноста на опремата во износ од 200.834 илјади денари, произлегува од отпис на
компјутери во износ од 631 илјади денари, канцелариска опрема во износ од 23 илјади денари и кабел 110
КВ во износ од 200.180 илјади денари со намера за продажба кон поврзана страна со вредност согласно
студија за трансферни цени.

Обезбедување

Недвижности, постројки и опрема чија проценета вредност на денот на потпишување на договори за залог
изнесува МКД 6.361.901 илјади (2018: МКД 6.361.901 илјади) се дадени под хипотека како обезбедување за
земени кредити од банки.

Недвижности, постројки и опрема во подготовка

Во илјади денари 2019 2018

110 КВ приклучок 1.728 1.728
Систем во разладна кула - -
Гас турбина 3.280 3.280
Приклучок за природен гас со висок притисок 223 223

5.231 5.231
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11. Нематеријални средства

Во илјади денари
Софтвер и
лиценци Вкупно

Набавна вредност
На 1 јануари 2018 6.953 6.954
Зголемувања 365 365
На 31 декември 2018 7.318 7.318

На 1 јануари 2019 7.318 7.318
Зголемувања 60 60
Намалување (855) (855)
На 31 декември 2019 6.523 6.523

Исправка на вредноста
На 1 јануари 2018 4.758 4.758
Амортизација за годината 857 857
На 31 декември 2018 5.615 5.615

На 1 јануари 2019 5.615 5.615
Амортизација за годината 901 901
Намалување (855) (855)
На 31 декември 2019 5.661 5.661

Неотпишана вредност
На 31 декември 2018 1.703 1.703
На 31 декември 2019 862 862

12. Залихи

Во илјади денари 2019 2018

Резервни делови за тековно одржување 236.643 194.273
Залихи на трговски стоки 34.918 319
Вредносно усгласување на залихи (134.871) (108.859)

136.690 85.733
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13. Побарувања од купувачи и други побарувања
Во илјади денари 2019 2018

Побарувања од купувачи 118.531 64.041
Побарувања од поврзани страни (белешка 19) 274.246 173.271
Вредносно усогласување на побарување на
подружници на акционер (белешка 19)  (34.679) (34.679)

Побарувања од данок на добивка 1.797 -
Побарувања за ДДВ - 23.370

359.895 226.003

13a. Аванси и однапред платени трошоци

Во илјади денари 2019 2018

Побарувања за дадени аванси во земјата 10 42
Побарувања за дадени аванси во странство 111.586 158.518
Однапред платени трошоци - 10.726

111.596 169.286

14. Парични средства и парични еквиваленти

Во илјади денари 2019 2018

Парични средства по видување во банки 45.547 19.086
Благајна 14 22

45.561 19.108

15.         Капитал и резерви

Акционерски капитал

Во број на акции Обични акции
2019 2018

Издадени на 1 јануари - целосно платени 250 250
Издадени на 31 декември - целосно платени 250 250

Следните акционери имаат сопственост која надминува 5% од издадените акции со право на глас:

% од акциите со право на глас
2019 2018

Project Management Consulting LTD 60,0% 60,0%
Bitar Holdings Limited, Great Britain 29,2% 29,2%
Toplifikacija AD Skopje 10,8% 10,8%

На 31 декември 2019 година овластениот капитал на Групата се состоеше од 250 обични акции (2018:
250). Сите акции имаат номинална вредност од 100 евра. Имателите на обични акции имаат право
на дивиденда, во зависнот од остварената нето добивка, и имаат право на глас на Собранието на
акционери на Групата за еквивалент од 1 акција и на сразмерно учество во поделбата на остатокот
на стечајната, односно ликвидационата маса.
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15.         Капитал и резерви (продолжение)

Законска резерва
Според позитивните законски прописи Групата треба да издвојува најмалку 5% од нето добивката
за годината како законска резерва, се додека резервата на Групата не достигне износ кој е еднаков
на една десетина од основната главнина. Додека не се постигне пропишаниот минимум, законската
резерва може да се користи само за покривање на загубата.

Кога ќе се достигне пропишаниот минимум, законската резерва може да се користи и за исплата на
дивиденди, врз основа на одлука на сопственикот, но само ако висината на дивидендите за деловната
година не го достигне минимумот за исплата, пропишан со Законот за трговски друштва или
статутот на Групата.

16.         Обврски по кредити
Во илјади денари 2019 2018

Долгорочни обврски по кредити и заеми
Долгорочни заеми од неповрзани друштва
во странство - 68.387
Долгорочни заеми од поврзани друштва во
странство 788.344 718.965
Долгорочни обврски кон поврзани
друштва во странство за организирање на
заем 1.824 -
Долгорочни заеми од поврзани друштва во
земјата 133.945 133.945

Кредити од банки 2.145.819 2.480.526

3.069.932 3.401.823

Тековен дел на долгорочни обврски по
кредити и заеми
Тековен дел на кредити од банки 334.328 447.612
Обврски за камати по кредит од банки 1.697 2.442
Тековен дел на необезбедени кредити од
поврзани страни - -

336.025 450.054

Краткорочни кредити и заеми
Краткорочни заеми од поврзани друштва
во странство 227.497 122.990
Обврски по камати 22.025 185

249.522 123.175

На 26.12.2018 ТЕ-ТО АД склучи Договор за заем со ТГК-2 Русија во вкупен износ од 3.500 илјади
ЕУР,  Договорот е со каматна стапка од 11%  и рок на враќање 30 април 2019. Дополнително во
април 2019 година , склучен е Анекс бр.1 согласно кој се продолжува рокот на доспеаност до 25
декември 2019 година и Анекс бр.2 за продолжување на рокот до септември 2020 година. Во текот
на 2019 година беше склучен уште еден договор за заем со ТГК-2 на износ од 7.500 илјади евра со
каматна стапка од 11% и рок на враќање до септември 2019 година и истиот е целосно отплатен.
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16.         Обврски по кредити (продолжение)

Исто така во ноември 2019 година, ТГК-2 склучи Договор за регулирање на обврски околу
организирање на заем во износ од 1.500 илјади денари со каматна стапка 2% , рокот на враќање на
главницата е до мај 2020 година од кои вратени се 1.000 илјади денари , додека пак каматната има
рок на враќање до 2030 година. ТЕ-ТО АД, во текот на 2019 година склучи уште два договори за
заем со ТЕ-ТО ГАС ТРЕЈД , првиот на износ од 19.000 илјади денари во мај 2019 со каматна стапка
СКИБОР+1% и рок на враќање до декември 2019 година и вториот на износ од 19.000 денари во јули
2019 со каматна стапка СКИБОР+1% и рок на враќање до септември 2019 година. Двата заеми се
целосно отплатени.

Исто така, во текот на 2019 година, се изврши промена на кредитор на заеми од Синтез Грин Енерџи
на вкупен износ од 16.734 илјади денари и Кардикор Инвестментс Лимитед на вкупен износ од
51.645 илјади денари како неповрзани страни. Новиот кредитор-поврзана страна е Битар Холдингс
Лимитед, условите за кредитите остануваат исти.

Условите за отплата на обврските за кредити кои суштествуваат на крајот на годината беа како што
следи:

31 декември 2019 31 декември 2018

Кредитори Валута
Каматна
стапка

Година на
достасување

Сметководствена
вредност
на главница

Сметководствена
вредност
на главница

Ландес Банк Берлин ЕУР

6 месечен
ЕУРИБОР

+ 0,75% 2028 2.453.247 2.847.426

Комерцијална Банка АД
Скопје ЕУР

6 месечен
ЛИБОР +

5% 2020 26.900 80.712
Битар Холдингс Лимитед ЕУР - 2028-2029 732.371 664.096
Топлификација АД Скопје ЕУР - 2028-2029 133.925 133.945
Проект Менаџмент
Консалтинг ЕУР - 2028-2029 7.858 7.859
Проект Менаџмент
Консалтинг УСД - 2028-2029 48.116 47.010
Кардикор Инвестментс
Лимитед ЕУР - 2028-2029 - 51.653
Синтез Грин Енерџи ЕУР - 2028-2029 - 16.734
ТГК-2 ЕУР 11% 2020 227.497 122.900

3.629.914 3.972.335

 Обезбедување

Обврски за кредити во износ од МКД 2.454.776 илјади (2018: МКД 2.849.201 илјади) се обезбедени
со хипотека на недвижности, постројки и опрема со проценета вредност од МКД 6.361.901 илјади
на денот на потпишување на договор за кредит (2018: МКД 6.361.901 илјади)  (види белешка 10).

Согласно Планот за реорганизација, Доверители со обезбедени побарувања (хипотека на недвижен
имот – белешка 10), Ландес Банк Берлин и Комерцијална Банка АД Скопје се исплаќани согласно
постоечката динамика за исплата според постоечките договори за кредити.
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17.         Тековни обврски кон добавувачи и други обврски

Во илјади денари 2019 2018

Обврски кон добавувачи 153.730 105.538
Обврски кон поврзани страни (белешка 19) 1.821 2.724
Обврски за ДДВ 5.868 7.276

161.419 115.538

Долгорочни обврски кон добавувачи и други обврски

Во илјади денари 2019 2018

Обврски кон добавувачи во земјата 9 9
Обврски кон поврзани страни (белешка 19) 15.448 7.772
Обврски кон добавувачи во странство 25 38.272

15.482 46.053

Апелациониот суд донесе пресуда во корист на ТЕ-ТО АД во кој Гама Гуч го тужеше Друштвото за
неплатена фактура во износ од 5.000.000 евра плус камата. Согласно судската одлука , ТЕ-ТО АД изврши
отпис на обврските во износ од 30.752 илјади денари кои беа евидентирани на сметката за долгорочни
обврски и беа предмет на 90% отпис согласно Планот за реорганизација на Друштвото.

17a.    Обврски по основ на примени аванси

Во илјади денари 2019 2018

Обврски по основ аванси кон поврзани страни (белешка 19) 16.592 252.668
16.592 252.668

Долгорочните обврски произлегуваат од Планот за реорганизација, односно 10% од главниот долг на
доверителите од втората класа (доверители со необезбедени побарувања)  со рок на доспеаност 2028 и 2029
година.

17б.    Обврски за тековен данок на добивка

Во илјади денари 2019 2018

Данок на добивка за 2018 година 829.208 836.036
МДБ за 2019 година 814.800 -
Пресметана затезна камата на данок на добивка за 2018 година
и камата на МДБ за 2019 година заклучно со 31.12.2019 г. 98.757 -

Данок на добивка за 2019 година 27.835 -
1.770.600 836.036

Горенаведените износи детално се обелоденето во белешка 2(д)

Во текот на 2019 година износот за данок на добивка во 2018 година од 834.595 илјади денари се
корегираше во 829.208 илјади денари, согласно насоките на УЈП од причина што во евиденцијата
на ТЕ-ТО АД не беше земена во предвид износот на платен МДБ за јануари 2019 година во износ
од 5.387 илјади денари.
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18. Финансиски инструменти

 (а) Кредитен ризик

(i) Изложеност на кредитен ризик

Неотпишаната вредност на финансиските средства претставува максимална изложеност на кредитен
ризик. Максималната изложеност на кредитен ризик на денот на известување е:

Белешка Неотпишана вредност
Во илјади денари 2019 2018

Побарувања од купувачи и други побарувања 13 359.895 202.633
Парични средства и парични еквиваленти 14 45.561 19.108
Депозити во банки 33.563 3.534

439.019 225.275
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18.           Финансиски инструменти (продолжение)

(а) Кредитен ризик (продолжение)

(i) Изложеност на кредитен ризик (продолжение)

Максималната изложеност на кредитен ризик од побарувањата од купувачи и побарувања од
поврзани страни нето по географски регион на денот на известување е:

Во илјади денари Неотпишана вредност
2019 2018

Побарувања на домашен пазар 359.895 202.633
359.895 202.633

На денот на извештајот на финансиска состојба имаше значителна концентрација на кредитниот
ризик кон побарувањата од еден купувач за топлинска енергија и еден купувач на природен гас во
износ од МКД 239.301 илјади (2018: еден купувач за природен гас во износ од МКД 135.231 илјади).

 (ii) Исправка на побарувања

Старосната структура на побарувањата на купувачи и побарувања од поврзани страни на денот на
известување е:

Бруто Исправка Бруто Исправка
Во илјади денари 2019 2019 2018 2018

Недостасани 344.853 - 202.328 -
Достасани до 30 дена 11.279 - 268 -
Достасани од 1-3 месеци - - 15 -
Достасани од 3-6 месеци 22 - 22 -
Достасани од 6-12 месеци 3.741 - - -
Достасани над 1 година 34.839 34.679 34.679 34.679

394.734 34.679 237.312 34.679

Побарувањата достасани над 1 година во износ од МКД 34.679 илјади (2018: МКД 34.679 илјади) се
однесуваат на побарувања од поврзани страни. Друштвото континуирано ја следи изложеноста и
цени дека за пoбарувањето постои сомневање дека ќе биде наплатено во целост. Следствено беше
направена исправка на вредноста.
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18.           Финансиски инструменти (продолжение)

 (б) Ризик на ликвидност

Следната табела ја прикажува договорената достасаност на финансиските обврски, исклучувајќи го
влијанието на договарањата на нето основа:

31 декември 2019

Во илјади денари

Сметко-
водствена
вредност

Договорени
парични
одливи

6 месеци
или

помалку

6-12
месеци

или
помалку

1-2
години 2-5 години

Над 5
години

Не-деривативни
финансиски обврски
Долгорочни заеми од
неповрзани друштва во
странство

1.824           (1.824)                     -                    -                  -                  - (1.844)

Долгорочни заеми од
поврзани друштва во
странство

788.344         (788.344) -                    -                  -                  - (788.344)

Долгорочни заеми од
поврзани друштва во
земјата

133.945         (133.945) -                    -                  -                  - (133.945)

Кредити од банки 2.481.844 (2.559.172) (190.197) (162.493) (643.720) (1.562.762) -
Краткорочни кредити и
заеми 249.522         (249.522)       (249.522) - - - -

Обврски кон добавувачи 1.947.501 (1.947.501) (1.947.501) - - - -
5.602.980 (5.680.308)  (2.387.220) (162.493) (643.720) (1.562.762) (924.133)

31 декември 2018

Во илјади денари

Сметко-
водствена
вредност

Договорени
парични
одливи

6 месеци
или

помалку

6-12
месеци

или
помалку

1-2
години 2-5 години

Над 5
години

Не-деривативни
финансиски обврски
Долгорочни заеми од
неповрзани друштва во
странство

68.387           (68.387)                     -                    -                  -                  - (68.387)

Долгорочни заеми од
поврзани друштва во
странство

718.965         (718.965) -                    -                  -                  - (718.965)

Долгорочни заеми од
поврзани друштва во
земјата

133.945         (133.945) -                    -                  -                  - (133.945)

Кредити од банки 2.930.580 (3.030.126) (279.394) (191.802) (675.629) (1.269.025) (614.276)
Краткорочни кредити и
заеми 123.175         (123.175)       (123.175) - - - -

Обврски кон добавувачи 161.591 (161.591) (161.591) - - - -
4.136.643     (4.236.189)       (564.160)     (191.802)   (675.629)  (1.269.025)    (1.535.573)
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18.           Финансиски инструменти (продолжение)

(в) Валутен ризик

(i) Изложеност на валутен ризик

Следната табела ја прикажува изложеноста на Друштвото на валутен ризик:
МКД ЕУР УСД МКД ЕУР УСД

31 декември 2019 31 декември 2018

Депозити 33.563                  - -         3.534                  - -

Пари       43.658                  - -       18.744                  - -
Побарувања од купувачи и други
побарувања 359.576 319                  - 202.633            -                  -

Обврски кон добавувачи и други
обврски  (92.461)          (5.645) (57.445)  (104.940)          (3.089)           (233)

Долгорочни заеми од неповрзани
друштва во странство               -        (1.844) -               -        (68.387) -

Долгорочни заеми од поврзани друштва
во странство               -     (740.229) (48.115)               -     (671.955) (47.010)

Долгорочни заеми од поврзани друштва
во земјата               -     (133.945) -               -     (133.945) -

Кредити од банки               -  (2.481.844) -               -  (2.930.580) -

Краткорочни кредити и заеми               -     (249.522) -               -     (123.175) -
Бруто изложеност на посебниот

извештај на финансиска состојба    344.336  (3.612.710) (105.560)    119.971  (3.931.131)      (47.243)

 (ii) Анализа на сензитивност

1% зајакнување на денарот во однос на следните валути на 31 декември би ја зголемиле/(намалиле)
добивката или загубата за годината за износите прикажани подолу. Оваа анализа подразбира дека
сите други варијабли, особено каматните стапки, остануваат непроменети.
Ефект во илјади денари Добивка (загуба)

31 декември 2019
ЕУР 36.127
УСД 106

Добивка (загуба)
31 декември 2018
ЕУР 39.311
УСД 472

1% ослабување на денарот во однос на погоре наведените валути на 31 декември ќе има ист но
спротивен ефект на погоре наведените валути за износите наведени погоре во услови кога сите
други варијабли остануваат непроменети.
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18.           Финансиски инструменти (продолжение)

(г) Ризик на каматна стапка

(i) Профил
На денот на извештајот на финансиска состојба профилот на ризикот на каматна стапка на
каматоносните финансиски инструменти на Друштвото е:

Во илјади денари Неотпишана вредност
2019 2018

Инструменти со фиксна каматна  стапка
Финансиски средства 45.561 18.744
Финансиски обврски 27.068 81.379

72.629 100.123

Инструменти со варијабилна каматна  стапка
Финансиски обврски 2.454.776 2.849.201

2.454.776 2.849.201

 (ii) Анализа на сензитивност на објективната вредност за инструменти со фиксна каматна
стапка

Друштвото не поседува финансиски средства и обврски кои се искажуваат по објективна вредност
низ извештајот за сеопфатна добивка и не поседува некои ретки каматоносни деривативи.
Следствено, промена во каматните стапки на денот на извештајот на финансиска состојба нема да
има влијание на извештајот за сеопфатна добивка.

 (iii) Анализа на сензитивност на паричниот тек  за инструменти со варијабилна каматна стапка

Промена од 100 базични бодови на каматната стапка на 31 декември би ја зголемило/(намалило)
добивката за годината за износите прикажани подолу. Оваа анализа подразбира дека сите други
варијабли, особено девизните курсеви, остануваат непроменети. Анализата е подготвена на ист
начин и за 2018 година.

Добивка или загуба

Ефект во илјади денари

100 базични
бодови

зголемување

100 базични
бодови

намалување

31 декември 2019
Инструменти со варијабилна каматна  стапка (24.548) 24.548
Сензитивност на паричниот тек (24.548) 24.548

31 декември 2018
Инструменти со варијабилна каматна  стапка (28.942) 28.942
Сензитивност на паричниот тек (28.942) 28.942
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18.           Финансиски инструменти (продолжение)

 (д) Објективна вредност

 (i) Објективна вредност наспроти неотпишана вредност

Објективната вредност на финансиските средства и обврски, како и нивната неотпишана вредност
прикажана во извештајот на финансиска состојба, се како што следи:

2019 2018

Во илјади денари Белешка
Сегашна
вредност

Сегашна
вредност

Сегашна
вредност

Објективна
вредност

Побарувања од купувачи и
други побарувања 13 359.895 359.895     202.789          123.403

Депозити 33.563 33.563 3.534 4.543
Парични средства и парични
еквиваленти 14 45.561 45.561        18.744 98.905
Обврски кон добавувачи и
други обврски 17 (1.947.501) (1.947.501)     (161.546)       (523.098)

Долгорочни заеми од
неповрзани друштва во
странство

16        (1.844)        (1.844)        (68.387) (699.380)

Долгорочни заеми од
поврзани друштва во
странство

16     (788.344)     (788.344)     (718.965)    (7.432.168)

Долгорочни заеми од
поврзани друштва во земјата 16     (133.945)     (133.945)     (133.945) (1.346.961)

Кредити од банки 16  (2.481.844)  (2.481.844)  (2.930.580) (3.294.216)

Краткорочни кредити и заеми 16     (249.522)     (249.522)     (123.175) -
(5.163.981) (5.163.981) (3.910.916) (13.068.356)

Основата за определување на објективната вредност е обелоденета во белешка 2(г).

18a. Потенцијални и преземени обврски

Поради исполнување на условите за отварање на стечај Друштвото, согласно Законот за стечај во
2018 година, поднесе предлог до судот за спроведување на постапка за реорганизација. Со решение
на Основен Суд Скопје II Скопје број 3 СТ 124/18 и 160/18 од 14.06.2018 година, кое е правосилно
и извршно Планот за реорганизација на ТЕ-ТО АД Скопје се одобри. Со решението на судот, ТЕ-ТО
АД Скопје е задолжено да изврши отпис на побарувањата на доверителите на ТЕ-ТО АД Скопје со
необезбедени побарувања во висина од 90%, а останатите 10% ќе стасаат за наплата во 2028 и 2029
година. Во периодот од носењето на решението до 2028 година, ТЕ-ТО АД е должно да ги отплаќа
кредитите кон Ландес банка Берлин од Германија и Комерцијална банка АД Скопје кои се
обезбедени доверители и за побарувањата на банките не е направен никаков отпис. ТЕ-ТО АД е
должно да го исполнува планот за реорганизација се до неговиот крај односно до 2030 година. Во
текот на 2019 година ТЕ-ТО АД ги врати доспеаните рати кон ЛББ и Комерцијална банка и со тоа
го исполни планот за реорганизација за 2019 година.

Судски спорови

Во текот на 2019 година друштвото е предмет на неколку судски спорови од кои позначајни се
следните:
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Судски спорови во кои тужена страна е ТЕ-ТО АД Скопје

1. Судски предмет бр s1 PL1-286/13 во кој Гама Гуч го тужи ТЕ-ТО АД Скопје за неплатена фактура
во износ од 5.000.000 евра плус камата. Во овој предмет Основен суд Скопје 2 и Апелациоиот суд
донесоа пресуди во корист на ТЕ-ТО АД. Гама Гуч поднесе ревизија и предметот е на одлучување
пред Врховниот суд во Скопје. Овие побарувања на Гама Гуч се предмет на отпис од 90% согласно
планот за реорганизација на ТЕ-ТО АД

2. Судскиот предмет 5 TS-638/15 во кој Топлификација побарува од ТЕ-ТО АД враќање на заеми во
износ од 15.229.333 евра плус камата е сеуште во тек пред Основен суд Скопје 2 Скопје. Овие
побарувања на Топлификација се предмет на отпис од 90% согласно планот за реорганизација на
ТЕ-ТО АД

3. Судски предмет 13 TS-358/14 со кој Топлификација побарува од ТЕ-ТО АД и др. надомест на штета
од 4,5 млн евра поради наплатена топлинска енергија во 2012 год е завршен со пресуда на Врховен
суд во корист на ТЕ-ТО АД Скопје

4. Судски спор 5 TS-429/14 започнат од страна на Топлификација АД против TETO АД Скопје за
раскинување на договор со заинтересирана страна во износ од 6.953.554.000 рубљи еднаква на EУР
118.451.311. Овој предмет е во Основен суд Скопје 2 Скопје и е ставен во мирување поради стечајот
на Топлификација. Според мислењето на раководството на Друштвото и правниот совет од
адвокатите, исходот од овој судски спор нема да има никаков финансиски ефект врз Друштвото.

На 21.06.2019 година, Финансовата полиција на прес конференција изјави дека поднела кривична
пријава до Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција против ТЕ-
ТО АД, неколку директори на ТЕ-ТО АД, стечаен судија и нотар во врска со сомненија за направени
кривични дела Злоупотреба на службена положба и овластување, Лажен стечај и Перење пари и
други приноси од казниво дело. Обвинителството за организиран криминал ја отфрли кривичната
пријава во делот на перење пари, а останатиот дел од кривичната пријава е пренесен во надлежност
на Основното јавно обвинителство. На 29.09.2020 година Основното јавно обвинителство го објави
следното:

„Отфрлени четири кривични пријави во врска со работењето на ТЕ-ТО - Основното јавно
обвинителство Скопје, по спроведена претходна постапка, донесе Решение со кое се отфрла
кривичната пријава поднесена од Топлификација АД Скопје против четири физички лица
(претседател на Управен одбор, нотар, извршител и адвокат) за кривично дело – Злоупотреба на
службена положба и овластување од член 353 и против две правни лица (од Скопје и од Никозија,
Кипар) за кривично дело – Оштетување или повластување доверители од член 257 од Кривичниот
законик. Со донесеното решение, отфрлена е и кривичната пријава поднесена од тројца акционери
во „Топлификација“ АД Скопје, како и пријавата поднесена од Управата за финансиска полиција
против едно лице – стечаен управник за кривични дела – Злоупотреба на постапката за стечај
согласно член 256 и Злоупотреба на службена положба и овластување согласно член 353 од
Кривичниот законик. Отфрлена е и кривичната пријава поднесена од Управата за финансиска
полиција против едно физичко лице – претседател на Управен одбор за кривични дела – Намерно
предизвикување стечај од член 254 и Злоупотреба на службена положба и овластување од член 353,
против две физички лица (нотар и судија) за кривично дело –  Злоупотреба на службена положба и
овластување од член 353 и против едно правно лице од Скопје за кривично дело – Намерно
предизвикување стечај од член 254 од Кривичниот законик. Поднесените пријави се отфрлени
бидејќи пријавените дела не се кривични дела за кои се гони по службена должност.“

Со тоа според нашите сознанија, сите крвични пријави поврзани со планот за реорганизација за кои
имаме информација се отфрлени. Во периодот кога беа поднесени кривичните пријави од
Топлификација и Финансиска полиција во врска со планот за реорганизација, кривична пријава беше
поднесена и од Инвестицискиот фонд Илирика, за која во овој момент немаме сознанија во која фаза
е.
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Судски спорови во кои ТЕ-ТО АД Скопје е тужител

1. Судски предмет бр 4 TS-420/16 во кој ТЕ-ТО АД Скопје ја тужи Гама Гуч за надомест на штата во
износ од 5.069.649,12 евра плус камата. По овој предмет Основен суд Скопје 2 Скопје се огласи за
ненадлежен, бидејќи со Договорот помеѓу ТЕ-ТО АД и Гама Гуч е предвидена арбитража во случај
на спор.

2. Судски предмет s5 PL1-3318/12 со кој ТЕ-ТО АД Скопје побарува од Топлификација износ од
525.382,74 евра плус камата, поради ненаплатена, а испорачана топлинска енергија во 2012 година
е сеуште во постапка пред Основен суд Скопје 2. Ова побарување од страна на ТЕ-ТО АД е
пријавено во стечајната постапка на Топлификација.

(ii) Даночен ризик

Консолидираните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото
подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот 5 години по
поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат
дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Друштвото и на
датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да
произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

19. Трансакции со поврзани субјекти

Матично и основно матично претпријатие

Матично и основно матично претпријатие и главен сопственик на друштвото е Project Management
Consulting LTD, BVI. Краен сопственик е ТГК – 2 Москва Русија.

Надомести на клучниот раководен персонал

Вкупните надомести на клучниот раководен персонал на Друштвото се вклучени во “трошоци за
вработените” (види белешка 6).

Во илјади денари 2019 2018

Плати и други краткорочни користи за вработените 24.535 10.067
24.535 10.067

Надомест за спогодбен престанок на работен однос на генерален директор во износ од 5.326 илјади
денари.

Останати трансакции со поврзани субјекти

(i) Набавки на стоки и услуги

Во илјади денари 2019 2018
Набавки на услуги
Останати поврзани страни 2.663 1.089

2.663 1.089
Набавки на гас
Подружници - 1.043.787
Останати поврзани страни - -

- 1.043.787
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Обврски кон поврзани страни (види белешка 17):

Во илјади денари 2019 2018

Акционери 16.592 -
Обврски кон останати поврзани страни 1.821 2.724
Долгорочни обврски кон останати поврзани страни 2.146 7.772
Долгорочни обврски кон акционери 13.302 -
Останати поврзани страни - аванси - 252.668

33.861 263.164

Износот од 7.676 илјади денари наименувани како долгорочни обврски од неповрзана страна, со
Договор беа превемени од Акционерот Битар Холдингс Лимитед.

(iii) Продажба на стоки и услуги

Во илјади денари 2019 2018
Акционери 8.678 -

Останати поврзани страни 994.798 816.095
1.003.476 816.095

(iv) Состојби на 31 декември кои произлегуваат од продажба на стоки и услуги

Побарувања од поврзани страни (види белешка 13):

Во илјади денари 2019 2018

Акционери 266 3.110
Подружници на акционерите 34.679 34.679
Вредносно усогласување на побарувања
од подружници на акционери (34.679) (34.679)

Останати поврзани страни 239.301 135.482
239.567 138.592

(v) Аванси и однапред платени трошоци

Во илјади денари 2019 2018

Подружници - -
- -

 (vi) Приходи од дивиденди

Во илјади денари 2019 2018

Подружници - -
- -
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20. Последователни настани

Коронавирусот (COVID-19) беше потврден од Светската здравствена организација на почетокот на
2020-та кој се прошири ширум светот, предизвикувајќи нарушување на нормалните деловни
активности. На 18 март 2020 година, Претседателот на Република Северна Македонија прогласи
вонредна состојба во земјата заради коронавирус и беа воведени зголемени анти-епидемиски мерки
и ограничувања. На денот на подготовката на извештајот, во Друштвото не се регистрирани случаи
на вработени заразени од COVID-19. Раководството бара ширењето на заразата да биде
некорективен настан што се појавува по датумот на извештајот на финансиска состојба. Бидејќи
ситуацијата се развива исклучително брзо, практично е невозможно да се направи сигурна мерлива
проценка на потенцијалното влијание на пандемијата врз финансиските извештаи на Друштвото.
Раководството ќе продолжи да ја следи состојбата. Потенцираме дека се склучени договори за
набавка на природен гас и продажба на електрична енергија со фиксирани цени за првиот квартал
на 2021 година како и договор за топлинска енергија за целата грејна сезона 2020/2021, Друштвото
не очекува поголеми флуктуации и влијание на пандемијата врз извештаите, туку има проектирано
остварување на вкупна EBITDA за 2020 година која изнесува 18.000 илјади евра.

Заемите кон ТГК-2 Русија и долгорочниот кредит кон Комерцијална банка АД Скопје се во целост
вратени. Склучени се договори со WIEE Bulgaria за снабдување со гас за 4 квартал од 2020 г. и 1
квартал од 2021 година како и договори за испорака на електрична енергија за истиот период. По
парламентарните избори во јули 2020 година и назначувањето на премиер, на 07.10.2020 година се
одржа состанок помеѓу Премиерот г-дин Зоран Заев и претставници на ТЕ-ТО АД и ТГК2,
предводени од директорката Г-ѓа Надежда Пинигина. На состанокот г-дин Заев го истакна ставот на
Владата дека компанијата ТЕ-ТО е од големо значење за Република Северна Македонија и дека
Владата ќе направи се што е во нивна надлежност за да му помогне на ТЕ-ТО АД, компанијата да
опстои и понатаму да придонесува во македонското стопанство. Во врска со долгот на ТЕ-ТО АД по
однос на неплатен данок на добивка за 2018 година Г-ди Заев истакна дека тоа прашање е регулирано
со Договор и Анекс кои се валидни и на сила и истите веќе ги исполнува и УЈП со тоа што не
спроведува наплата на долгот. Постојат недоречености во законот околу начинот на спроведување
на Договорот и Анексот и нивно одразување во сметководствената евиденција на УЈП. Премиерот
зеде обврска по назначувањето на Директор на УЈП да разговара за ова прашање и да најде соодветно
решение со УЈП согласно постоечката регулатива, а доколку е неопходно и преку интервенција во
законите. Дополнително одржан е состанок со новото раководство на УЈП, Германската стопанска
комора во РСМ и претставници од ТЕ-ТО АД Скопје на кој се донесе заклучок дека УЈП ќе закаже
состанок со претставници на ресорното министерство со цел да се разгледаат можностите за
изнаоѓање на решение кое би било прифатливо за сите страни.Преговорите се во тек.

По датумот на составување на извештајот за финансиска состојба не се случиле други настани од
материјално знаечење, кои треба да се прикажат во консолидираните финансиски извештаи.
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1. nPABHO-AAMI4HhCTPATI4BHA pASOTh BO BPCKA PASOTEIbETO HA TE-TO AA
Bo 2019 roAI4Ha eo TE-TO A.{ Cxonje o4pxaHil ce 88 ce4xrqil Ha Ha4sopen O46op n L3 cegnnllil Ha

Vnpaeeu O,q6op.
Irlctopujat Ha npoMeHr,t Ha q,neHoBt4 Ha opraHhre Ha ynpaByBaFbe:

Ha 20.09.2019 ro4rHa My npecraHa MaHAaror - 9reu il nperceAare,n Ha VnpaseH o46op ua Ba4rnn
Mhxahnoa. Ha rcrrorAaryM 3a q.fleH il nperceAarer Ha Vnpaeen o46op e Ha3HaqeH,.{rnnrarap Ko,loscxt,t.

Crre 4oroaopra 6ea cKnyqyBaHil Ha rpaHcnapeHreH HaqilH, a Ha Acrvlor HaqilH ce Bplxeue h Ha6aexa Ha

rtatepujann v ycnytt/l. 3a cexoja 34enKa ce npr6rapaa noee(e noHyAV, a xonnrcrjara 3a eBanya4nja ru
eBa,flyhpaue noHyAhre h Bptxeue r,ra6op ua uajnosonHa noHyAa. lzla6paHara Hajnoeolua noHyAa ce

AocraByBalxe KaKo npeAnor aa o4o6pysalbe Ao [lperce4areror Ha Ynpasnror o46op, oAHocHo Ao q,neHoBhre

ua YnpaaHror O46op nnu Hagzopr-rr,ror O46op 3a HaraMo[.uHo pa3rneAyBabe h HoceFbe oAnyKa.
Kaxo nocne4rLla Ha ornil[raHhre AonroBil Bp3 ocHoBa Ha nraHor 3a peopraH]4aaqr,rja TE-TO A,( npoxnr,rxra

4o6rexa sa xoja rrrna o6apcxa ea nna(arse Ha AaHoK Ha 4o6rsxa op\15.146.493 EyP.
Bo oxronnspn2019 roAilHa nonneiy Bna,qara xa Peny6arxa CeaepHa Maxe4oriraja ra TE-TO M ce nornrua

.{oroeop 3a Apx{aBHa noMolu co xoj o6apcxara ga naa(aroe Ha AaHoxor Ha 4o6rexa ce oAnoxil sa 9 ropunu.
Bo ,qexennepvt 20!9 roAhHa noruefy Bra,qara Ha Peny6rraxa CeeepHa Maxe4oHrja yr TE-TO M ce nornhula

r AHexc Ha ,{oroeopor 3a Ap}+(aBHa noMor.r co xoj ce rs6prula o6apcxara sa naa(aFbe aKoHrall,ht4 3a AaHoKor
ua 4o6rsxa.

Cy4cxrre nocranKh xor TE-TO A.[ cxonje ilA BoAn co Tonnr$rxaqraja M ce craeeHil Bo Mr4pyBaFbe nopaAil
orBopeHilor crevaj ua4 TonnrQuxa4uja A[,.

04 cy4cxrre cnopoBt4 co ocraHarr KoMnaHr4vr, no3HaqaeH e cyAcKr4or cnop xoj nport4B TE-TO Afl Cxonje ro
3anoqHa rypcKara xorrnnaHrja [ama [yv, no6apyeaj(r Han.nara sa 5 nnr.nroHil eBpa cor,rtacHo flo4arox 6p 9 Ha

El-ll-l,.{oroaopor. llocranKara npeAAnenaqroHt4or cyA3aBplx14 co npecyAa Bo Kopr4cr na TE-TO A,{ Cxonje. I-anna

[yv no4uece peenznja, no r.uro ce oqeKyBa Bpxoeuror cyA Aa ce npoh3Hece.
Bo2019 roAAHa ce cKnyqil eAeH AoroBop co 3ahHrepecilpaHa crpaHa nroa - ,(oroaop sa npo4ax6a aa2!

Ka.fleMil (oR 36 xanennu) nnu 1,3 xnn xa6en (o923,4 xnn xa6en) o4 110 kV ehcoxoHanoHcKr4or xa6el (nporasao4
Ha lennrapep Ka6no, Typqrja h Bo concrBeHocr na TE-TO A.{) rvrefy Errap Xol4rurc llumuteg xaxo Kynyoav r
TE-TO Afl Cxonje xaxo [1po,qasav. Bpep,Hocra Ha ,(oroeopor h3HecyBa 408.981,30 EUR uro e noA 2% op,
cMerKoBoAcrBeHara BpeAHocr ua TE-TO Afl r o4o6pyBaFbero ce h3Bpr.x14 co MHo3t4HcrBo r.nacoBt4 oA qneHoBfire

na Ha4sopHror o46op Kor HeMaar ilHrepec Bo 3AenKara. Haae4eHror xa6en TE-TO Afl ne ro Kopr4crelxe,
ncr\or 6eue cxna4[paH Bo orBopeH MaraL{r,rH h BpeAHocra nocrojaHo my onafaue. TE-TO A! ce o6parra 4o
noee(e KoMnaHhh 6apajku noHyAa 3a KynyBabe sa xa6enor, uo Srrap Xon4rxrc llnmureg4a4e najnoBo.flHa
noHy4a.

Kpuervxr nocranKh

I

Ha 4eH 21,.06.2019 roAhHa Vnpaeara sa $rHaucrcKa nonhqhja nzjaen AeKa nporhe TE-TO A.0,, 4rexropor
sa TE-TO A,{ r uexonxy Qrsrvxr nLlqa noAHera KpilBr4rrHa nph1aBa 3a nepeFbe napn n Apyrh npilHoct4 oA
Ka3HhBo Ae,no,3.rroynorpe6a Ha cnyx6eua noaox6a h oBnacryBaFbe r naxeH creqaJ.

Ha 4eu 30.07.2019 O6ehHhre,ncrBoro 3a opraHh3hpaH Kpl4MilHan r,r xopynqr,rja coonurh 4exa Ynpaaara 3a

$ruaucrcxa nonu4nja He AocraBil,na AoKa3h 3a nepeFbe Ha naph r KpLlBilqHara nprjaea ao roj,qen ja aparr ua

4opa6orxa. Ocrasarror Aen oA KphBLlqHara nprjaea ja 4ocraau 4o OcHoaHoro jaeuo olauuutencrao Cxonje.
Ha 4eH 12.12.2019 ro4ilHa TE-TO A.{ Cxonje go6u n oQraqrjanna ranQopnnaqraja,qexa O6erHhre,ncrBoro 3a

opraHil3rpaH Kpt4MilHan h KopnynLlhJa AoHeno oAayKa AeKa HeMa Mecro sa jaauo o6anuutencKo nocranyBaFbe
nopaAil roa lrro Bo KoHKperHror cryvaj ue 6nne co4pxaHil ocHoBHr,{Te ereMeHril Ha KpHBhL{Horo Aeno Ileperue
napv v ApyilA npilHocrl oA Ka3Hr,rBo Aeno.

3a crarycor Ha ocraHarilor Aen oA KphBrr{Hara nprjaaa TE-TO Ap' Henna raHQoprvrarlraja. Cnope4 noc,neAHrre
cosuaHrja nocranKara e Bo npeAllcrpaxHa Qaaa, o4uocHo ,rcrpara oA crpaHa aa o6enunte,ncrBoro He e
3a noq HaTa.

KnacvtQvtKa L{hja: Ja BeH Crp. 3 oA27
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il
Ha 4eu 26.!2.2019 roAVHa 4o TE-TO A.[, 6eu.re AocraBeHa noKaHa o,q OcuoeHoro jaauo o6en]tnrencrBo co

xoja npercraBHrK xa TE-TO A,Q ce noarxyBa Bo npocropr4r,rre Ha o6eilHilre,ncrBoro aa29.01,.2020 ro4rua, a so
BpcKa co KpilBt4qHa nprjaaa noAHeceHa o4TonnrQraxaqr,rja A.Q. KprsrauHara npr,rjaaa e noAHeceH no,{reH 275-
r o4 KprervHilor 3aKoH14x - 3roynorpe6a npr,r cKnyqyBaFbe Ha AoroBop co 3ailHrepecilpaHa crpaHa, a Bo BpcKa

co cnoro46v 3a petynnpaFbe npaBa n o1apcxn op23.02.2018 ro4rHa. Bo spcxa co HaBeAeHnre cnoro46r Ha

6aparue Ha TE-TO Afl Cxonje, llpaaHuor Qaxynrer jycrnnrjau npera rapa6oril npaBHo Muc.nebe cnopeA Koe

o4pe,q6rare sa o4o6pyeaFbe Ha 3AenKh co 3ahHrepec[paHa crpaHa He ce nprMeHyBaar Bo KoHKperHr,ror cryvaj.
TE-TO A,{ uema co3HaHile AeKa ce noBeAeHil nnv AeKa ce Bo reK 6uno Kaxaw Apytv npeAilcrpax+V vnv

hcrpaxHil nocranKh nporr4B xonnnaurjara.

2. CEPBVICVIPAIbE, OAPIKyBAIbE
noiqoEPyBAI-bA

2.L Boee4

PEMOHTHl,l AKThBHOCTA, nflAHl PAHII V1 PEA.,[U3VIPAHh

Bo 2019 roAhHa O44eror aa O4pxyaaFbe rr{ peanil3ilpaue cBoilre aKrr4BHocl4 KaKo oAAenHa opraHr3aqiloHa
eAhHilqa co 4e$r,trrpaH cneqrQraqes o6ean Ha aKTtaBHocral n 3aAonHeHh1a Bo paMKhre Ha rexHilr{Kr4or ceKTop
Bo opraHh3aLlroHara LreMa Ha flpyureoro, xoj ce tplz.>+<vl 3a rexHilqKa hcnpaBHocr Ha ceBKynHara rexHo,nolrJKa

onpeMa Bo repMoeneKrpaHara. O44eror e paKoBoAeH oA paKoBoryt/ren, RoJ tvt KoopAt4Htlpa aKT[BHocrilre
norvrefy oAAenHI4re rpynil Bo O44enor 3a oAplxyBaFbe, r ja xoop4rHrpa pa6orara co O44e.nrre aa

npoil3BoAcreo, QrHaHcrn n Ha6aetn.
O44elor 3a oApxyBaFbe e eKhnhpaH co nepcoHan xoj e opranl3vpa+ Bo ner pa6orur tpynv v roa: 3a

oApxyBaFbe Ha e.neKrpl4qHa onpeMa h vqcrafia\Afi, 3a oAplr{yBaFbe Ha MauhHCKa onpeMa v nqcTana\vn,3a
oAplKyBabe Ha ilHcTpyMeHTaLlHJa v aAcTeMU 3a KOHTpOna, 3a XeMhCKH npOL{eCh KaKO il 3a nOATOTOBKa il
n,naHhpaFbe ua pa6oruror npoqec Bo oAplKyBalbe r apxhBrpaFbe Ha rexHilqKa AoKyMeHrar-lnja, xou caojara
axrreHocr ja nol{hpaar Bo pa3,flr,rqHil o6nactn Ha cner-l,rajanHocr 3a Kor{ ce crpyqHo ocnoco6eHr.

Z.Z.Axrnenocrh Ha O4geaor 3a oApxyBalbe Bo 2019 rognta
Bo nepro4orjaHyapr - $eepyapr 2019 n jyHra - 4exennepn 2019, pa6orHrre rpynh oA OAAenor 3a oAplKyBaFbe

6ea exnyveHil Bo npollecor Ha oApxyBaFbe Ha onpeMara oA TepMoeneKTpaHara Bo noroHcKll ycnoBn.
lzlaapurrrelrre o4 O44elor 6ea AtapeKrHo BKnyqeHh Bo pelxaBaFbe Ha npo6nennrre noBp3aHh co

QyHxqrourapaFbero Ha AeroBr4re Ha onpeMara, 4e$exrhre Koil ce jaeraja eo roj nepiloA h axypilpaFbero Ha

AoKyMeHTaqrjara noepsaHa co Ha6aexa Ha pe3epBHh AenoBh h norpolxeH nnareprjan. Hexor oA aKThBHocrhre
vrja pearrsaqrja saerceue oA norpe6ara repMoeneKrpaHara pa 6upe eo aacroj, 6ea peanr,rahpaHt Bo reKor
Ha KpaTKhTe 3acTo14 Ha repMoeneKTpaHaTa.

Bo nepro4or Ha peMoHrH14or aacroj (o4 nnapr 4o xpaj Ha nnaj, 2019) aa4avhre peanh3vpaHt o4 O44enor
on$a(aa opraHh3rpaFbe h peanhsaqrja Ha aKThBHocrilre 3a peluaBaFbe ua 4eQexrrre Koil He Moxea Aa ce
peanv3vpaaT Bo noroHcKn YcnoBh, peanil3ar{ilJa Ha n.naHoT 3a npeBeHThBHo h npeA[KrHBHo oApxyBaFbe il
opraHil3rpawefpeannznpalbe Ha neptaoArl{Hhre hHcneKqrr. HajsaxHil aKTrBHocrnao2OTg ro,qNna 6ea:

- Po6orcxa ,4HcneKll4ja na rexeparbprre Ha racHara h napHara typ6una, il3Bp[xeHa no4 Ha4aop Ha GE

Power;
- A rHcnexqrja Ha racHara ryp1nua;
- hucnex4rja ua Bl-l uanojur, xoph3oHTa.nHr,r, qeHrpn$yrannu, nose(ecreneHil nyMnil Bo nyMnHara

cTaHilLla 3a HanoJHa BoAa;

- 5 rHcnexqrja ua Rorenyrvnv3aropor il HeroBhre noMor.xHr4 o4creMh il onpeMa, h3Bp[xeHa oA crpaHa
ua GE Power;

- lzlncnexqrja Ha ApBeHara KoHcrpyKtlr4ja r nnaurucKara onpeMa Ha na+un+Vre Rynvt oA crpaHa Ha

rcnopaqare.nor Ha onpeMara - Cnrr Vlrannja;
- ly'Hcnexqrja ua eneKTpr4LrHhor Morop Ha racHhor KoMnpecop, r43BptxeHa oA crpaHa Ha CrnneHc,

npofi3BoAhTen Ha onpeMaTa.

KracrSrxarlrja: Jaeen Crp.4 oA2t
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Bo 2019 toqu+a 6eue rsapueHa peceprnQnxaquja na ISO 9001 crar-r4apAor 3a ynpaByBaFbe co KBa.flhrer Bo
uro 6ea aKrilBHo BKnyqeHil epa6oreHrre eo OAAenor.

2.3.llnaunpaHr A peannsvpaHn no4o6pyear+a Ha onpeMara Bo repMoe.reKrpaHara
Bo rexor na 2019 roAhHa apa6oreurre Bo oAAenor 3a oApxyBaFbe, Bo recHa copa6orxa co oAAenor 3a

npoil3BoAcrBo, npeAnoxrja mepxr aa no4o6pyBaFbe Ha rexHo,nouKror npoLlec Bo repMoereKrpaHara-ron,naHa
co Ko14 ce 3roreMyBa pacno.nox(.nilBocra h HaAelKHocra Ha npoLlecor KaKo r crrypHocra Bo paKyBaFbero Ha

onpeMara Bo repMoeneKrpaHara. Mepxnre xor 6ea o4o6peHra oA MeHaUMeHror 14 ce peanil3ilpaa ce AaAeHLr
BO npoAonxeHhe:

- 3anneua Ha ilHcrpyMeHT[Te H ceH3opr4Te 3a MepeFbe Ha KilcnopoA Bo np[MepoK oA r,naBHilor
KoHAeH3arop co HoB rhn Ha ype4 ORBISPHERE;

- Pexoscrpyxqrja Ha npilK,nyqHVre Ryrlzll aa rpejavrre Ha eneKrpvtv+vlor Kore,fl 3a 6pso crapryBabe Ha

Te pMoeneKrpa HaTa;

- VlactanupaFbe Ha Hoso (pe4yH4aHrHo) MepeFbe Ha aKcilJanHoro noMecryBaFbe Ha noToHcKara ocoBilHa
Ha peAyKropor Ha racHhor KoMnpecop, KaKo ra o6es6e4yBaFbe peAyHAaHrHo MepeFbe Ha reMneparypt/
ua DE r NDE .nexhuJrara Ha Moropor Ha TacHHor KoMnpecop, HhBHo noBp3yBaFbe co Crrrneuc PLC r
nno4r,rQr,rxaqnjaaa nocroeqKhre roilAltl co Llen Aa ce Hanpaaat2oo2rptn notutlt;

- ly'aapueHo erecrilparue Ha cerilpaHilTe nphrr4coqr4 3a orBapaFbe Ha rMn,no3hBHilTe Bparr Bo Bcr4cHr/or
Bo3AyUeH MoAy, Ha racHara ryp6uaa u npunarcAeHil Aa ce orBopar Ha B.neqHa crla nonnery 1,65 u 17O
lr:.z,norpaMr, cnopeA ofln4njananor craHAapAeH AoKyMeHr Ha GE Power;

- Co L{en Aa ce cnpeqar r'cna1r Ha racHara typ6uua oA HehnpaBHo Mepebe Ha reMneparypara Ha il3AyB
oA racHa ryp6rna (TAT) raaapLueHa e npoMeHa Ha,florilKara Bo KoHrponHilor ct4creM Ha racHara ryp6una,
il roa npeKy npoMeHa Ha MepHrlor oncer Ha TAT nneperuara Bo craHAapAHa BpeAHocr sa GT13E2 (o4
nocrojHrre -50"C go 2000"C ua -50'C 4o 700"C);

- I-1o4o6pyBaFbe Ha cilcreMor 3a KaroAHa 3alxnlra Ha Deluge Be+rytnv Ha fia1tn+vlre Ky]114;

- 3anneHera e nocrojuara olurereHa Ao3HpHa craHhlla sa NaOCI Bo pe3epBoapor 3a cypoBt4Hr4 co BoAa
(peaepaoapor, nyMnilre 3a Ao3t4parue, apMarypara, rucralaqrjara Ha qeBKilre co 4oarparue),
cepBrlc[paHh ce Ao314pHhre nyMnh n no4o6peHo e npareqKoro rpeeFbe Ha Llenara Ao3r4pHa craHilLla.

2.4 CtatucthqKh noKa3atenrl' o4 O44enor 3a oAplr{yBabe Bo 2019 rogrna
Bo pannxrre Ha oAAenor "o4pxyearue" 4ex.flapilpaHh ce 4 nornpoqech co caeAHrre 3aAaAeHh l{enh Ha

pean il34 L{ilja:

Ilornpoqec Knh 4en

llnaHhpaHo oApxyBaFbe
l-lpoqeHr Ha pean A3vlpaH v vlHcneK\vlv1 Bo

oAHOC Ha nnaHVpaHr,lTe
LOO%

TexoBHo oApxyBaFbe

Pacnoflox/t vlBocr / Cra prHa

pacno.no>K,nhBocT

MepnhB Bo

O44eaor
npoh3BoAcTBo

Spoj Ha peueHh npttjaBlt Ha AeQexr ao

oAHoc Ha v3qaqeHil nphjaBn Ha AeQexr
>85%

TexH hq Kh n pe rn eA v1

ne pnoqvlq H 14 ncnvTYBa Fba Ha

onpeMa corracHo 3aKoH

f-lpol{eHr Ha pean v3vpaH n u+CneKqh A Bo

oAHOC Ha nra H h pa H hTe
LOO%

Vn pa ByBa Fbe co MepHa on peMa

L4 Kar w6pa\nja

l-lpoLleHr Ha Kar u6ptpanuf eeph0vlq:,lpaHh
MepHH tlHCTpyMeHTh BO OAHOC Ha

nflaHilpaHhTe
LOO%

CneqrQrvuvre r'Hryntaroph Ha peanlt3rpaHh 3aAonxeHuja ua xpajor og 2019 roAHHa Bo npoqecor Ha

oApxyBaFbe e AaAeH eo ra6elapes o6arx Bo npoAonxeHre:

KnacnQuKaL{hja: JaaeH Crp. 5 op,21,
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n Po UEC H r/ v1HA14 KATO P 14
NflAH

o,/
,/o

3axoHCKl4

%

Kar u6p"
o,/
,/o

PeueHh Ae$eKrh
o//o

AAru nHucrparh BHa rpyna 89,2 100 I 98,5

f-pyna 3a xeM uctvl n poqech 97,6 I 100 100

I-pyna 3a ereKTprr{Ho oApxyBaFbe 95,6 100 I 97,8

I-pyna 3a rHcrpyMeHraqhja h KoHrpona 88,1 100 100 97

l-pyna 3a MauhHCKo o4pxyBaFbe 85,5 100 I 95,4

OApxyBaFbe Ha l-E (Aacrorvr) onpeMa 78,5 100 I 100

BxynHo 3a O44enor oApx(yBarbe 92,06 100 100 97,5

Oeue nugnKaropr4 yKalxyBaar Ha ycnelxHa BKynHa pea/rfi3allyua Ha n,naHor, a npor't3Bo4Hhre pe3ynrarn v1

pacnonoxnhBocra Ha onpeMara roa r rexHlrr{Kil ro norBpAyBaar. CenaK, He cilTe nnaHr{paHh aKThBHocr[ ce
peanil3ilpaHw Bo nnaq[paHhTe BpeMeHcKr4 paMKH, r,flaBHo 3apaAil KpaTKhOr nepiloA 3a peann3!/|paFbe Ha

n.naHhpaHilre aKruBHocrh. Osa ce Aonxil Ha Qaxror lrrro Bo reKor Ha 2019+a roArHa pa6oreruero Ha

eneKTpaHara 6eule noAeAHaKBo, KaKo Bo "6a3eH" pex'4M TaKa h Bo "nvlr" pelKilM co cexoj4HeBHil craproBh.

,{el o4 nnaHhpaHhre aKrt4BHocril He ce peanil3hpaHr4 3apaAh HaMa.neHilTe h orpaHhLleHhre, co 6yL;er,

$ruaHcrcxr cpeACTBa. Ho, Hepeanv3vpaHnre nnaHVpaHV aKThBHocrh ao uajrolem Aen ce oAHecyBaar Ha

oApeAeHil no4o6pyearoa 3a onepilpaFbe r oApxyBaFbe Ha onpeMara r He enujaat Ha pacnonolKflt4Bocra Ha

eneKTpaHara.

Bo pannxrre Ha reKoBHo oAplxyBarse ce peuaBaHr npo6nennrre noBp3aHh co $yuxr-lroHilpaFbero Ha AenoBhre
Ha onpeMara KaKo ra 4e$exrrre Kor ce jaenja so roj nepiloA. Pa6orsnre Ha.no3h Koil He ce peanH3ilpaHh Bo

reKor Ha 2019 rognna r.flaBHo ce oAHecyBaar Ha npo6neM[ Kor4 He Mo]Kar Aa ce peanil3ilpaar 6ea coo4aerHr
pe3epBH14 AenoBh (aapa4r,r Aonr poK Ha r4cnopaKa), unu nax e HeonxoAeH noAonr 3acro1 Ha repMoeneKTpaHara.
AxrilaHocrhre KoLl He ce 3aBp[xeH!4, He enrjaar Ha cnpeMHocra Ha eneKTpaHara sa pa6ora r.e. He ce oA
cyr.xrr4HcKo 3HaqeFbe aa pa6oreruero Ha eneKTpaHara.

2.5 OSEM HA 3AAOIIKEHHJA ApEAna/BnpAHt4 pAEOTh

Bo 2019 roAAHa, pa6orurre rpynh Bo O4,qe.rlor 3a oAplxyBaroe 6ea 3aAorxeHil co 837 pa6ornr,r Haro3n vl

3aAo.nlKeHilja o4 4pyr o6nux (canno co nprjaea Ha 4eQexr Aivl vsBaAol{r4 oA AHeBHhor t43Beuraj o4 pa6oreruero
Ha oAAenor3a npor,r3Bo4creo) 3a pa3arKa og201,5,201,6,20\7 n201,8toAVHa xora 6ea 3aAonxeHh co 611,
\007, 1063 u L190 cooABerHo. HarrnareHror 6poj Ha Ha,no3il He 3HaL{r il HaManyBaFbe Ha o6ennor ua pa6ora.
lr'lnneuo, oA aAMilHt/crparilBHt4 npvvrHvl, t43BpueHo e rpynrpaFbe Ha Ha,no3ilre, a co roa e HaMa,nen 6pojor Ha

pa6orHr Ha.no3Lr.

Pacnpe4er6ara Ha Haro3hre ea pa6ora no oAAenHh rpynh Bo Og4eror e nphKaxaH eo ra6e.flara AaAeHa Bo

npoAonxeHHe.

l-pyna aa Epoj Ha pa6orHu Hanosu

20L5 20L6 20L7 2018 20L9

EneKrpo oAplKyBalbe 118 237 299 306 r82
Ma[uhHCKo

oAplKyBa Fbe
236 33s 349 415 189

GE Power (ALSTOM) 58 26 28 s3 81

KoHrponH n cncreMh r20
277 166 181 151

h nQo pMarr Ka 5

Xennvcrh npoqech -
oApxyBa Fbe

41 68 97 1,1,6 109

t-pa4exHhr.urBo, nn
h 3nP

33 64 1,27 1,19 125

BKYNHO 6LL LOOT 1063 1190 837

KnacrSra xa rlrja : Ja aeFl Crp. 6 oAZt
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Peanuzaquiara Ha nraHt,tpaHure pa6ornr Hanogv v Hanosr A3AaAeHu no npujaea ua 4eQexr e npuKaxaHa co
6poj ua AsAaAeHr' (351) ra peanr3hpaHr (319) pa6orxu Hanosu 3a nnaHcKo oApxyBarbe ra co 6poj Ha r3AaAeHu

@861 n peant43tlpaH u (aial pa6ornu Ha.flo3l4 3a reKoBHo oApxyBarbe. I-lo4ony e AaAeH rpa$rvxr nphKa3:

Pean Asaqhjara Ha nflaHrpaHhre pa6orHn Hano3vl n Hano3u

s00

450

400

350

300

250
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100

50

0

llnaHcKo

OgpxyBa Fbe -

v3AaAeHn

llnaHcKo

OgpxyBa Fbe -

3aBpueHh

TexoBHo TexoBHo

OgpxyBaFbe - OgpxyBaFbe -

n3AaAeHn peueH h

us+a$eHu no n pniaBa Ha AeoeKr

3ABPUEHU / pEtilEH14 PASOTHl/ HA/t O3tA

NTAHCKl/ no AEoEKTt4

l-pyna aa 6p. (%) 6p (%)

EneKrpo oApxyBaFbe 67 95,7% 1,07 95,5%

M a r.r 14 HcKo oApxyBa Fbe 56 92,4% r12 92,6%

h H crpyMe Hraa avt lKoHrpon Hn ch cre M h 36 g7,g% 105 95,5%

Xennncrh npoqech - oAplKyBarbe 98 gg,o% 9 1,00,0%

l-pa4ex(H 14 r.urBo, ll I-l r 3 n P 53 g6,9% 61, 95,3%

GE Power (ALSTOM) 9 91,,9% 70 1,00,0%

2.5 PACnPEAEIEA HA TpOlUOql4TE BO OAAEnOT 3A OAp)t{yBArbE
Tpourorlrre ao OAAe.nor ce cocrojar oA rpotuor-{H 3a:

1) Ha6aexa Ha pe3epBHr4 Aenoln il norpolxeH nnareprjan;
2l AHraxuparoe Ha HaABopeuHh cnell,Lr janucru 3a peanh3aquja na cnequQrvHu cepBytcHt4 sa$aru 3a Koil

KaAapor eo TE-TO M xe e ocnoco6eH Aa ro peannsvpa;
3) AHraxrparue ua cneqrjanucru co oB,nac4/BaFba 3a Bpuelbe Ha nephoAr4qHa KoHrpona Ha npol{ecHa,

eneKTptlqHa OnpeMa, OnpeMa nOA npilTl,lcoK, npoTilBnoxapHa OnpeMa r Cn. (rAaeHO neproArr{Ht4
recrilpalba cnopeA 3axon);

4) AHraxuparueHaHaABopeuJHaonpeMarcneqrjaaeHanarxojTE-TOAflneronoceAyBa(nanp. Autaltrtt,
t4HcrpyMeHrh 3a MepeFbe au6pa4un, cne4rjanua onpeMa aa o6pa6orKa ta nonpaBKa Ha BeHrta,nl4 Bo

noroH, u cn.);

KnacuSuxa rlraja: Ja eeH Crp. 7 op,21-
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5) Ha6aexa Ha xewllanvu H norpoueH nnarepr,rjal norpe6eH :a Bo sacroj v Bo pa6ora Ha

Te pMoe.fl eKTpa HaTa-To n,na Ha;

6) Peanr,raarlr,rja Ha o6yxr sa epa6oreHrre;

lnctpnly1ujara ua rpolxol{hre ua pa6oreme Bo oAHoc Ha rhnor Ha rpor.xot-ll4Te e AaAeHa Bo c.neAHrlor
rpa$rvxr nphKa3:

I OAAer 3a O4pxyBaFbe

tr GE Power (ALSTOM)

I Xenn n<annvl

(npon3BoAcrBo)

2.7llnalt.npaHh ro4rtxHh aKTHBHocrr4 noBp3aHh co Eea6e4nocr h 3auJThra nph pa6ora (E3P) r
3auJrhra Ha x<t,rBorHara cpeAHHa (3}KC)

Bo rexor sa 2019 roqtlHa, epa6oreurre Bo oAdqeaor 3a oApx{yBaFbe, Bo recua copa6orKa co oAroBopHt4Te nrL{a
sa 53P r 3)HC 6ea axrreHo BKayqeHh Bo opraHil3rpaFbe, peanr3aqh1a Ha noArorBtlTe.flHilTe t,t 3aBplxHhre
pa6otu, KaKo il Bo no4Apr.xKa Bo peanil3arlrjara Ha roAlr.rHr4re (neprao4r,rHr) rucneRwtARoA ce BoAoMeHor
ua 63P u 3)KC:

llepuoduuuu 30KoHcKu mexHuqKu uHcneKquu
o [oAttuHa KoHTpona il MepeFbe Ha cficreMfire aa sasemjyBaFbe Bo oene o6aacrr;
. CepehcrpaFbe il recrilpaFbe Ha [lI anaparr4 Bo eneKrpaHara;
o KoHrpolHil MepeFba Ha eMncvlu'te oA oqaKor KaKo t4 a+anv3a Ha napaMerph oA ornaAHara BoAa nocne

TpeTMaHOT BO npe'rhcTr4Te.nHa cTaHhqa;
r Meperue Ha 6yuaea Ha eneKrpaHara.

loxymeHraqrjara sa peanutaqnja Ha aKrrBHocrrre oA oBoJ oAAen ce Bo4elxe Bo oAAenor 3a oApxyBaFbe Bo

L{enocr.

2.8O6yxu
Bo rexor Ha ro4ilHara, ce peanv3upaa cne4Hhre o6yxr Ha nepcoHanor Bo oMenor 3a oAplxyBaFbe:
. O6yxa 3a oApx(yBaFbe Ha Siemens PLC's

. O6yxa 3a oApxyBarue / ceperchpaFbe Ha Be+rvlltl, npoil3BoA Ha Fisher co FIELDVUE Digital Valve
Controller - Emerson

2.9Peanusaqrja Ha qerhre h npeAro3u aa no4o6pyBaba eo2OL9 ro4hHa
Bo rexor sa 2OL9 roAVHa, co cooABerHo oApx{yBaFbe Ha npoil3BoAHt4re o6jexrr 3a npoh3BoAcrBo Ha

eneKTpt4qHa il ron,flilHcKa eHeprrja, oAAenor "Ogpxyearue" npr4oHece Aa ce oAplxr4 TaprerilpaHoro Ht4Bo Ha

pacnonolKnhBocr Ha rexHhqKara onpeMa (rvreparae Bo oAAenor npolr3BoAcreo), xaxo ,{ Aa ce oApxo4 npolleHTor
Ha nnaHilpaHa HeAocranHocr 3a n,flaHCKI4 14HcneKLp414 ta 3aKoHcKt4 ]4cnhryBarua/recrraparua Ha onpeMara.
Vcneuso ce h3BplueHil noro.neM Aen oA nnaHilpaHrre pa6orr 3a npeBeHTilBHo oApxyBaFbe h 3aKoHcKhre
vHcner\tAtA, a Bo cooABereH poK ce 3aBpuyBaHh KopeKTrBHilre pa6orra 3a orcrpaHyBalbe Ha nprjaeeurre
4eQexrr ,{ noroHcKl4Te npeqKx, KaAe nocroeno ycnoBLr 3a roa. O4p,enor O4pxysarse 6eue axrilsHo BKnyqeH

Bo peanhsaLlrjara ua KopnoparilBHrre Llenil (peanraaqrja na nlaHrpaHoro npoil3BoAcrBo Ha e.fleKrpt4qHa il
Ton,flhHcKa eHeprrja KaKo il 3roneMyBaFbe ua e$rxacuocra).
O44elor "O4pxyaarue" v Bo 2O2O ke pa6orn Ha peanh3al{qa Ha nocraBeHhre npollecHll Llenr:

Knacu$uKa L{hja: Ja BeH Crp. 8 oAzt
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Ees rHqr4eHril no apa6oreurre h rexHr,tr{Kara onpeMa;
odpxyeorce Ho onpeMomo co qen Aa ce 3aApxt4 HVBoro Ha pacno.nox,flrlBocr Ha repMoeneKrpaHara il
nnaHrpaHara HeAocranHocr (co LlenocHo pearr43r4paFbe Ha nnaHoBr4re 3a npeBeHrilBHo oAplKyBaFbe Ha

nocrpojxrre), a aa cnnerxa Ha roa HaMaryBarue Ha rpolxol{tare 3a KopeKThBHo oApxyBaFbe;
Bose4yearue Ha yHrQraqvpaHr AoroBopHr4 ycnoBil 14 rpaHcnapeHrHo pa6orebe Ha rexH[r]Kt4or ceKrop
co qen ycneluHo oApxyBaFbe Ha ilHcranrpaHara onpeMa Bo eneKTpaHara;
Ha6asxa Ha crpareuKh pe3epBHt4 AenoBu;
E4yxa4rja Ha epa6oreurre:

o llorrrxsyBaFbe Ha MorilBallujara ua epa6oreHrre Ha crre HilBoa 3a Aa ce nocrilrHe HhBHa

noroneMa eSrxacuocl o6es6e4yeaFbe Ha raHSopmaqrail 3a npoqecHilre Llenil A 3aAaqh Ha

xonnnaHrjara r{ Ht4BHara peanuzaqnja;
o O6es6e4yeaFbe Ha o6yxra aa apa6oreuilre Bo O44enor oAplr{yBaFbe.

3. BPEMETPAEI-bE HA NTAHhPAHhTE U HENNAHhPAHI4TE NPEKhH14, NPI/,qUHU 3A H]4BHO
HACTAHYBA}bE

Bo rexor Ha 2019-ra roAhHa eneKrpaHara TE-TO A,{ ro sa4pxa no3vrvtBlt4orrpeHA Ha peAoBHo pa6orerue sa
npoh3BoAcrBo Ha e.neKTpt4'{Ha n ronr'vHcta eHeprrja. liprroa eneKTpaHara pa6oreLue Bo 3r4MCKrre Mecel{h
TaKaHapeqeH "nvK" pex[M, co cexoj4neeur crapr/cron qilKnycr, AoAeKa Bo ,rrerHrTe MeceL{Lt r4Ma[xe
KoHrLrHyilpaHa pa6ora Bo raKaHape,.{eH "6a3eH" pexru co caMo 8 crapr/cron \t Rnycu og)yau Ao cenreMBpr.
Bo 2019-ra roAilHa BKynHo 6ea ocraapean21,2 xomepqrjanur pa6orur AeHoB14, r.xro npercraByBa 3ro,neMyBaFbe
Bo oAHoc Ha nperxoAHara roAilHa xora 6ea ocrBapeHh 190 xonnepr4njanuu pa6orura AeHoBt4. Ocraapeuo 6eue
cneAHoTo Meceq Ho n poh3BoAcrBo :

Meceq
llporaBoAcrBo

Enexrpr.tHa EHe pruia
Il pousBoAcrBo

TonahHcKa Exeprnja

MWh MWh

JaHyapr 110.405 69.823

Oeepya ph 58.7 49 36.707

Maj 454 0

Jynw 110.204 0

Jynu 1,57.606 0

Aerycr 136.919 0

CenreMBp14 154.245 0

OxroMBp14 66.477 6. 118

HoennBph 50.242 L7.882
p,exeMBp14 7 4.992 s0.659

BxynHo: 920.293 181.189

Bo rexor ua 2019-ra roAhHa 6ea raee4eHn 110 craproBt4 Ha eneKrpaHara. 04 oehe 110 craproBh Ha

eaeKrpaHara, 1O7 6ea sa xonneprqrajarHo pa6orerue, AoAeKa ABe crapryBarua 6ea h3BeAeHh 3a recrfipaFbe h
eAHo 3a nepeFbero Ha KoMnpecopor oA racHara ryp6rHa.
Og 4eara crpara HaMeHeril 3a recrhparbe xor 6ea ao rvraj 201,9, nopagt4 TexHhr{Kr4 npo6lemr eAHilor recr
3aBpu14 CO ilCnaA, a BrOpl4OrrecTcTapr3aBplul4 ycneuHo, co r.rjro ce noTBpAt4 AeKa e,neKTpaHara e cnpeMHa 3a
pa6ora Bo r.H. KoHrhHyhpaH 6aseH pelKilM.

Tecr crapror Ha 23.O5.2019 3aBplu14 co r,{cnaA Ha reHeparopcKt4or npeKhHyBaq Ha racHara rypluna,
npeAil3Bt,tKaHo oA 3ar.xrt4THr4or ct4creM Ha reHeparopor - anapM "NEG PHASE 9EQ46.2" . ilpr,rvr,ruara 3a ilcna.qor
6eue nnnory 6pao AereKTilpaHa h orcrpaHera, or.urereH nilH Ha KoHeKTop oA onpeMa 3a MepeFbe, na
eneKrpaHara 6eule cnpeMHa 3a noBTopHo recrilpalbe Ha 25.05.2019. Cae4Hlaor recr crapr 6eLue ycneuHo

Kn aoa$ra xa qraja : J a ae H Crp. 9 op,2t



TT 4 GEN 04

Vlzpanre: L

peanil3ilpaH ua 28.05.2019. I-1eperuero Ha KoMnpecopor oA racHara ryp6rHa eo 2019-ra ro4rua 6eue
h3BeAeHo 2 natu, sa 4-tu anpun u aa 7-t'au oKroMBpr4 2O'J,9ta roAhHa. Bo anprn crapror 6eue rcxnyvrso
HaMeHer 3a nepeFbe Ha KoMnpecopor, a Bo oKroMBpil nepebero Ha KoMnpecopor 6eule rsee4eHo Bo

xom6ruaqrja co nlaHrpaH crapr Ha racHara ryp6rua cor.nacHo n,flaHor 3a KoMepqiljanHo pa6orerue.
Koxrrxyrpano no4o6pyBalbe:

Bo rexor ua 2019-ra roAVHa, crcreMhre onepilpaa cra6rruo 6eg norolemr npo6lennr vnt orcranyBaFbe oA
HoMhH14paHoro npoh3BoAcrBo. Bxynuror 4e6arauc oA HoM14H14paHoro npo13BoAcrBo t43HecyBa we O,26Yo nnn
2477 MWh. BxynHoro npoh3BoAcrBo Ha e,fleKrprlL{Ha eHeprraja eo 2019-ra roAhHa h3HecyBalxe 920,29 GWh,
AoAeKa BKynHoro npoh3BoAcrBo Ha ron.nilHcKa eHeprhja rsHecyeaue 18L,19 GWht. Cnope4eHo co 2018-ra
rcAVHa ce 4o6raaar cneAHhBe pe3ynrarh:

lo4r Ha t-l po h3 BeAe H a en.

e H e ptn)a
I-l po h3 BeAe H a

Tonn nHCKa eHep ilAja
le1anac (n poqeHril):

2018 7L3,43 GWh 259,L2 GWht 0,58 %

2019 920,29 GWh 18L,19 GWht 0,26 %

pa3n nKa 206,86 GWh 78 GWht 0,32 %

3rolenneHoro npoil3BoAcrBo ce AoA>Ku ua no,4o6peHilre yc,floBr4 sa pa6orerue r o6es6e4eHilor xonnepqrajalen
n.flacMaH Ha eHeprilJaTa Bo ,neTHhTe Meceqil.
Hannanyaaroero Ha npoil3Bo4crBoro Ha ron,nhHcKara eHeprh1a e nopa4r4 3Haqhre,nHo noBrcoK[Te npoceqHh
reMneparyph Bo 3HMcKhre Meceqh, 14 npercraByBa BoeAHo eAeH oA nonolur4re pe3ynraril Bo AoceralxHoro
pa6orerue Ha eneKrpa Hara.

ElexrpaHara eo 2019-ra roAhHa He pa6oreu:e Bo Mapr, anptn il noro.fleMhor Aen o4 rrnaj, nepiloA xoj 6eLue
r4cKopilcreH 3a AeranHa po6orcxa rucnexqrja Ha reHeparophre Ha [acHara h napHara typ6nua, KaKo H 3a
peMOHTHl,l aKThBHOCTI4 Ha noMa,nhTe ChCTeMil BO eneKTpaHaTa H fiHCneKLll4h Ha KOTe,flOTrrhnh3aTOp.
Bo roj nepuog 6ea saepueHil cilTe nnaHHpaHta aKThBHocn4 Bo oAHoc Ha oApxyBaFbe Ha onpeMara co qen Aa Aa
ce o6ea6e4il AoBepnilBocr Ha Qynxqraonrpalbero Ao cneAHHor peMoHreH nepiloA.
Bxynurre oneparhBHt4 qacoBr4 Ha eneKTpaHara, MepeHil Ha Hheo Ha racHa ryp6r,rHa il3HecyBaa:

ExehBafleHTHh
qacoen -

EOH

OneparhBHt4
t{acoBu co

BHECCHh

Qaxropn -

WOH

[rxn uqHu
Hacra Hn -

WCE

CraproBh
Oneparuatu

tlacoen -
OH

2OL7-ta BxynHH oneparhBHu qacoBA- racHa ryp6hHa
s922 39 19 200 L23 3920

2018-ra BxynHH OneparhBHh t{acoBh - l-acxa Typ6uHa

5414 3564 185 155 3s63

ZOL9-ra BxynHH Oneparh BHyt Llacoe u - l-acHa Typ6raxa

5612 4465 1L5 110 4466

floxorxy ce cnopeAar BpeAHocrr4re eo 20L9-ra roAilHa co BpeAHocrilre Bo 2018-ra roAr{Ha, ce sa6enexyBa AeKa
hMaMe HaManyBaFbe na 6pojor Ha craproBr4 a 3roneMyBaFbe Ha pa6orurre oneparilBHt4 qacoBr. Oea ce Aon>KV
Ha Qaxror uro Bo reKor Ha 2O19qa roAhHa pa6oreruero Ha eneKTpaHara Bo aerHr,tor nephoA ce oABhBa[ile
qerupr4 Mecellta Bo KoHTr4HyrlTer Bo 6aseH pe]KrlM.

,{oxonxy ce norreAHar r.naBHilre nH4rraroptt ua nepQopnnaHcr4 Bo oAAenor flpor,lsao4creo sa 2019-ra foAhHa,
ce 3aKnyqyBa AeKa chre ce ocrBapeHil Bo nocraBeHrre rpaHhl{r. Oaxropor PacnonoxAvlBocr (Availability)
il3HecyBalxe 79,7yo, co !9,9Yo n.flaHhpaHa HeAocranHocr 3a peMoHTu v recrvpaFba, il canno 0,38% HennaHhpaHa
HeAocranHocr 3a eneKrpaHara (rnr exynHo 34 qacoer,r). l-lnanrapaHa HeAocranHocr og 19,9%o ce Aonx{Ll
uajruHory Ha peMoHrHilre aKrrBHocn4 Bo Mapr, anphn r rrnaj xor ce h3BeAyBaa eAHocMeHcKil nopaAx Qaxror
r.xro KoMepqnjananteycnolvt aa pa6ora ne 6ea noBo.nHh.,Qoxonxy xorvrepqr,rjanHhre ycnoByt Bo oBre MeceqLl

Rnacufnxaqraja: JaeeH Crp. 1,0 op,2L
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ce noBo,flHt4, peMoHTHt4Te aKTrBHocru 6n ce opraHil3hpane ABocMeHcKr4 KaKo h 3a BpeMe Ha BHKeHAkITe, co r.rro
nepiloAor Ha nnaHhpaHa HeAocranHocr Moxe Aa ce cBeAe caMo Ha eAeH Meceq, h coo4Beruo Qaxropor
Pa cn oloxn r Bocr Aa Aocril rHe BpeAH ocr o g aa g 90%.
I-lapannerapor naK 3a HennaHilpaHa HeAocranHocr e Apacrhr{Ho HaMa.neH Bo oAHoc Ha 2018-ra ro1n+a, il e Bo
rpaHhllara Ha npoeKrilpaHara BpeAHocr oA noManKy og 1%. Crre 4eSexrh ulro AoBeAoa Ao Hen.naHilpaHa
HeAocranHocr Bo reKor ua 2019-ra 6ea 6pso KoperilpaHil oA oAAenor oAApxyBaFbe h BKynHo Bo qacoBr4

eneKTpaHara 6eue HennaHilpaHo HeAocranna 34 qacoBr4, r.xro npercraByBa 3Haqrre.flHo no4o6pyaarue ao
cnpe46a co 2018-ra rcAVHa Kora ilcrara BpeAHocr il3HecyBaule 118,5 vacoer.
Oaxroporp,e6aaaHc, KaKo uro ee(e norope 6eLue 4a4euo, e 3HaqhrenHo nog npoeKr[paHhre BpeAHocrv oA
<1Yo, n vcrvor l,{3HecyBaue camo 0,26/o r,r e no4o6peH Bo o4Hoc sa 2018ra roArHa. Oaxropor.{oBepnhBocr npr
crapryBalbe vrja npoexrHa BpeAHocr e HaA 98Yo, uzuecyBaue 99,09%o, txro naK ce Aon]Kh r Ha npoeKror 3a
onrvMvl3/.paFbe Ha npoQr,rnrare 3a crapryBalbe Ha napHara ryp6rHa xoj 6eue peanil3hpaH Ha xpajor na 2018-ra
roAhHa. EQrxacHocra He eneKTpaHara ilcro raxa 6eue Ha BhcoKo HvlBo, v1 cpeAHara e$rxacHocr Bo reKor Ha
201,9+a roArlHa r3HecyBaue 63,84yo, npr,r r.xro eo xo^ 6ilHHpaH LUKnyc npoceqHara e$rxacHocr 6eue oxory
51% po gexa Bo Ko re H e pa qrja n pocev ao oxo ny 7 2%o.

Il poe xrn pa tr A AHAll.Karop r xa ne pQo pMa H c hre sa 2O2Ota roAh Ha :

CoraacHo MoMeHTa,nHara cocroj6a Ha na3apor 3a eneKTpvlg+a v ron.flrHcKa eHeprhJa, oqeKyBaHo e AeKa Bo
202ota toAlaHa 6pojor na pa6orHr qacoBr4 Ha eneKrpaHara (e ce oAp]Klr Ha ilcro HhBo co MoxHocr sa 6naro
noKaqyBabe. Co cannoro roa ce oqeKyBa crilt{Ho HLrBo Ha npoh3BoAcrBo Ha ron,nilHcKa il eneKTpl4qHa eHeprrja.

Knacu$uKa Llilja: Ja BeH Crp. 1L oa21"
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4. flPOII3BOACTBO HA E/lEKTPl,lqHA EHEPfhJA: IIPOh3BEAEHA 14 hCflOPAIIAHA E lEKTPl4t{HA
EHEPThJA HA TOI{KA HA NPhEM, CONCTBEHA NOTPOIUYBAI{KA HA E/IEKTPI4qHA EHEPThJA

Bo rexor Ha 2019-ra roAVHa, xomnaHrjara rh Kop14creue cilre na3apHil npoAyKTr Koh npoh3neryBaar oA
nilL{eHqilre 3a npor3BoAcrBo Ha e.fleKrphqHa eHeprrja h nilL{eHl{ara aa rprosrja co eneKTphqHa eHeprhja. Oaa
no4pas6rpa pa6orerue co npoAax(6a Ha eHeprrja ilHAeKcilpaHa na HUPX (,qeH-o4nanpe4), IBEX (4eH-
o4Hanpe4), rurpa4ej,,qHeaHo/He4eluo/nnecevHo il KBaprarHo SrxcrpaFbe Ha qeHara (co xoprcrebe Ha

$rsrvxo xeqrparue), KaKo Lt KynyBaFbe Ha pa3nilqHr npoAyKrr ua eneprrja. Oaa,qoae4e Aa KoMnaurjara
3HaqilTe.flHo ro 3ro.neMil o6ennor Ha hcrpryBaHa eueprrja, Bo HacoKa Ha onrilMt43ar-paja na npofi3BoAHt4or
npoQrn Ha eneKrpaHara.

20L9

HOMVIHVIpaHO

npoh3Bog,crBo Ha EE
nporqaAeHa EE

MWh MWh
jauyapr 1 L0.696 110.993

0eepyapH s8.97 4 59.342

Mapr 0 0

anpnn 0 0

MAJ 1,.072 1,.072

iYxn 110 .290 1,49.I40

ivnn 1.57.823 159 .L62

a BrycT 1,37.09 6 1,57 .1,87

cenTeMBph 1,54.297 1,54.940

oKTOMBqVI 66.858 69.297

HOeMBpVt 50.437 72.7 45

AeKeMBpH 75.150 75.390

TOTAN 922.683 1.009 .268

[lprroa, TE-TO Afl sa npenar ce perhcrpilpaue KaKo yqecHLrK Ha AHeBHhre/nnecevHr v1 roAVu^lHV ayt-\vtt na MK-
PC r MK-51- rpaHhLlxre opraHil3t/paHh oA cooABerHilre cHCreM oneparoph. lzlcroepennexo, l43BptreHo e npo6Ho
3aKynyBaFbe 14 Kopr4cTeFbe Ha 3aKyneHilTe KanaL{LtTeTil Ha OBre rpaHhLlH.
KonnnaHNjara 3Haqrre,nHo ro 3ro,neMil cnhcoKor Ha naprHepH co Kor4 copa6oryea Ha norero ua rproarja co
e.4eKrpt4qHa eueprrja. Crre cHa6,qyBaqr oAnolanHror na3ap KaKo il noee(ero roneMil mefyHapo4nta TproBcKt4

KoMnaHrh npilcyrHh Ha MaKeAoHCKr4or na3ap, nornhuaa paMKoBHH AoroBopl4 co TE-TO Afl r coo4aerHo ilMaa
rue fyce 6 H r rpa H ca KL{r4 14.

Bo 2019-ra roryt Ha, TE-TO Ar{ xynysaLue npilpoAeH rac Ha MaKe4oxcxr,r-6yracxara rpaHIqa. [acor ce Kopr4crerue
:a norpe6rre Ha npoil3BoAcrBo Ha eneKTpaHara, KaKo h 3a npenpo4ax6a KoH KoMnaHrajara I-ITEE. Ycaoeilre Ha

npo4ax6a Ha racor xor-r I-ITEE 6ea cornacso ycnoBrre o4 jaaHara Ha6aexa opraHh3hpaHa oA KynyBaqor.

KnaoaQraKaqhja: JaBeH Crp. 12 oA21,
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lac sa concrBeHh

norpe 6u (Nm')
Vlcno pa L{ a H ra c

KoH ITEE (Nm')

ja H.19 25.756.337 7.292.090

0ee.19 !3.47 L.396 5.908.826
Ma p.19 5.487.466

anp.L9 6.886 2.7 49.646

Maj.19 183 .523

jyH .19 22.888 .7 44
jy n.19 32.7!2.152
a ar.1-9 28.37 4.909

ce nr.19 3 L.526.712

o xr.19 14.404.672 7 44.695

Hoenn.19 L0.976.176 3.832.457

4ex. L9 L7.443.192 s.990.033

BKyn HO L97.744.599 31.994.2L3

5. XHBOTHA CPEflhHA; flPOEKTEH fl/IAHCKh AOKyMEHT 3A MEXAHh3MOT 3A t{t4CT pA3BOJ (pDD-
CDM) KOH flPOTOKO/IOT OA KJOTO; ISO cran4ap4ra

5.1 }t(heorHa cpeAhHa
Bo rexor Ha 2019 roArHa nocraBeHhre Llenil u sa1aqn noBp3aH[ co pa6oreruero Ha TE-TO M sps xt4BorHara
cpeAilHa ce peafiv3vpaH!/.'.

1. Hfieoara Ha eMrto4hre Bo Bo3Ayxor o4 pa6orebero ua xonn6rurpaHara nocrpojxa ce oApxyBaa noA
rpaHilqHltTe BpeAHocrt4 cor,nacHo h3MeHara Ha A-lz1CK3 Ao3Bonara. Et'ancunte Ha 3araAyBaqKrre cyncraHLll414 Bo
armocQepara o4 pa6oreFbero Ha TE-TO Afl Cxonje ceKoJAHeBHo ce cneAar npeKy o4creMor 3a KoHn4HyrpaH
MoHl4ropt4Hr Ha eMhcv1v1..{o MrHrcrepcrBoro 3a xt,tBorHa cpeAhHa h npocropHo nraHhpaFbe, oAH. vnpaeara
3a )KLlBorHa cpeAilHa, cor,nacHo 4eQrxrapaHa AilHaMrKa oA h3MeHara sa A-hCK3 Ao3Bo.nara, ce AocraByBaar
MeceqHh v3Bewratl' Bo Bt4A Ha ,l,Heeurx Ha ewrcttv, TprMeceqHil [3Beurah, roAillxeH raaeuraj, KaKo il
noAarol{rt 3a Karacrap Ha 3araAyBavr. Kourpo.flHilTe Mepeba Ha eMilcr,r4Te oA crpaHa Ha aKpeAur,zpaHa
na6oparopraja (Texnona6) ce r,rsapr.reHh Bo Meceq Qeepyapra 2019 n ce AocraBeHu go MuaucrepcrBoro, Bo
cK.flon Ha roAiltxHr4or rseeurraj 3a H{rBorHa cpeAilHa. Pesynrarrre oA KoHrponHilre MepeFba ce Bo cor.nacHocr
co MepeFbara oA rHTepHilor cl4creM 3a KoHTl4Hyr,.lpaH MOHhrOprHr Ha eMhcl4t4re, il ce Bo paMKhre Ha

Ao3BoneHilTe rpaHilqHil BpeAHocrr corflacHo H3MeHara ua A-rHrerphpaHara eKorotxKa Ao3Bona.
2. Cnte MoHLtrophpaHr napaMerph Ha ornaAHara BoAa ce oApxyBaa no4 rpaHilLrH[re BpeAHocrh

cor/nacHo l43MeHara Ha A-hCK3 Ao3Bonara. Kaa,flilreror Ha orna4Hara BoAa ce cneA[ npe4 uejaraHhor rcnycr Bo
peqhnileHror, npeKy aHann3v Bo concrBeHara na6oparopr,rja. Ce npaaar v1 alann3v Ha KBa,n[reror Ha
noA3eMHhre eop,r. KoHrpo,lHt4re aHant(3u Ha napaMerp14re Ha ornaAHara BoAa ce il3BplxeHil eo Qeepyap n2019
oA crpaHa Ha aKpeAhrhpaHa la6oparopraja (TexHona6), r raeeurajor e AocraBeH 4o MrHrcrepcrBoro 3a
xl4BorHa cpeAHHa il npocropHo nnaHrpaFbe, Bo cK.non Ha roA[tuHLtor il3Belxraj aa xNaorua cpep,rua. Crre
aHanvsvpaHh napaMerph tv 3aAoBonyBaar Ao3BoneHhre rpaHilqHh BpeAHocrl4 cor,nacHo rgnneuara sa A-
rHrerpilpaHara eKo.nouKa Ao3Boaa.

3. Hileoara Ha 6yvasa o4 pa6orersero Ha xom6nHrpaHara nocrpojxa ce oApxyBaa noA rpaHilLtHr,{re
BpeAHocrl4 cor.nacHo ycnoBhre oA h3MeHara Ha A-14CK3 Ao3Bonara r 3axouor sa 6yvaea. Eyvasara ce
MoHl4ropHpa cornacHo ycnoBrre oA r3MeHara sa A-rHrerpilpaHara eKo,rrolxKa Ao3Bora. Iy'sapueuN ce MepeFba
oA crpaHa Ha aKpeAilrhpaHa na6oparoprja (Vnraaeparrer "[oqe p,elvea") Bo aBrycr 2019 u rseeu:rajor e

AocraBeH 4o MrHrcrepcrBoro 3a x[BorHa cpeAhHa h npocropHo nnaHhpaFbe, Bo cK.flon Ha roAhlrJHr,ror
rsaeurraj, KaKo ta 4o .(pxaauilor 14HcneKTopar 3a ]KnBorHa cpeAhHa. Hrsoara ua 6yvaea ril 3aAoBo,nyBaar
Ao3BoneHrre rpaHhLtHl,l BpeAHocrh corracHo Lr3MeHara Ha A-rHrerprrpaHara eKo,flourKa Ao3Bo,fla.
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4. Cos4aeaFbero Ha ornaA e cBeAeHo Ha MhHr4MyM, a Aono,nHrre.flHo, ornaAor reHephpaH Bo paMKtare
Ha rHcranaqrjara ce peynorpe6yBa H peqhKnhpa oHonKy KonKy e MolxHo. [eHeprpauNor ornaA ao 2019 roArHa
r.naBHo ce cBeAyBa Ha HeonaceH ornaA (orna4Hr $umpu 3a Bo3Ayx 14 ornaAHa e,neKTpr4qHa r e,rreKTpoHcKa
onpenna), KaKo I Ha onaceH ornaA (orna4nr 6arepnn v1 alyMynaropr,r). TE-TO A.( ranna cKnyqeHo AoroBoph 3a
npe3eMaFbe Ha onaceH il HeonaceH ornaA co KoMnaHhvt Rot4 rt,,t noceAyBaar norpe6Hhre Ao3BonA 3a

ynpaByBaFbe co cooABerHrre BilAoBil Ha ornaA, A3AaAeHn o4 MrurcrepcrBoro 3a xhBorHa cpeAr4Ha il
n pocTopHo n.fl a H rpa Fbe.

5. Hervra HecaKaHh ilcreKyBaba Ha xeMilKa,nvlvt A Macna Bo xr4BorHara cpeAHHa, Hnry naK Apyril
sa6elexasr n+\urye+rv, co ulro HeMa Herarnauu enujauuja og pa6oreruero sa xonn6rHrpaHa nocrpojxa sps
x14BOTHaTa CpeAhHa.

5.2 l-lpoexreH n/raHcKh AoKyMeHr sa MexaHrasMor 3a vrcr paaeoj (PDD-CDM) xox [lporoxonor o4 Kjoro
Bo rexor na 2019 roAHHa HeMaue aKrilBHocrr4 oKony (p,M npoexror r.naBHo nopaAil KoHn4HyilpaHo HrcKilre
6epaaHrcxn L{eHh Ha ceprrQrxanrre (CERs) il HeMaFbero ilHrepec 3a BaKBrre ceprr$rxarr.

5.3 ISO 9001:2015
Bo uoerrnspr 2079 ropuna ceplaQrxal{hoHo rero Quality-Austria ja raspur Bropara peAoBHa npoBepKa eo TE-
TO AA cornacHo 6apauara Ha Crau4apAor 3a ynpaByBaFbe co KBa,nilrer ISO 9001:20!5.3a epenne Ha

npoBepKara, co paKoBoAcrBoro Ha KoMnaHH)ara v oAroBopHhre nl4qa Ha npoBepyBaHhre npoqecr, 6ea
aHanv3vpaHil cneAHhBe acneKTL1:

- 11 o nut uxa, t'tn cnja, auz nja, 6 ns H u c cr p are r r j a,

- Kourexcr, 3aKaHh, ptA3A\A t4 Molt{Hocrt4,

- EQexrrsHocr Ha n,flaHhpaHrre \env v Ht4BHa rurerpaqrja co 6wzuuc qenhre.
Ipoeepyaavor norBpAt/ 4exa Crcremor 3a ynpaByBaFbe co KBa.fltarer ril 3aAoBonyea 6aparuara ua CraH4ap4or
3a KBarilrer ISO 9001:2015.

6. EE36EAHOCT 14 3APABJE nPU PASOTA, nPOThBnOIKAPHA 3A1!T1,1TA, OEE3SEAyBA}bE, 3AulTl4TA
h CnACyBAl.bE r OCl4l-YPyBAlbE HA BPAEOTEH]4TE

6.1 Ees6e4uocr r s4paeje npra pa6ora (E3P)

Bo rexor Ha 2019 roAhHa eo TE-TO A,{ Henaaue noBpeAa Ha apa6oreur Ha pa6orso nnecro.Bo oaoj neproA
nocroja Ho e xa 6a eyea ua .n hqHa 3a [urrlTHa on peMa cor.fl acHo norpe6rre.
crre norpe6Hil neKapcKr4 nperneAr, o6yxn il npol{eHKr Ha pv3vlt< ce peanh3rpaHil.
Pe4oauo ce BplxeHil KoHrponh 3a noqr{ryBarue Ha MepKilre sa E3P r aa cexoj xoj pa6ola Ha repfiropLtjara Ha

TE-TO e HanpaBeHo 6ea6e,qHocHo BoBeAyBaFbe h h3AaAeHa e Ao3Bona 3a 8fle3.

6.2 l-l porrenoxa pHa aa r.unara (l-l fl )
Bo 2019 roAhHa ra6paua e $rpnnara "PeHA lzlHxeueprur" 3ae4Ho co cnequjalvcrv oA xonnnaurjara "BtAp
CucreMtA", Cp6nja 3a cepBhcrpawefucnuryBabe h recrhpaFbe Ha cra6NrHVre vHcranaq:zu 3a orKpilBaFbe,

JaByBaFbe il raceFbe Ha nolxapil Lt orxpilBaFbe Ha eKcn.no3uBHtA cMecil (Minimax ra Silvani) so TE-TO KaKo h
xhApaHrcKara onpeMa, lxro e roAiltuua o6epcxa cornacHo 3axoHor sa fln 3aurilra. Bo rexor Ha Meceq anpvn
2019 e peanil3hpaHo roAiltxHoro HcnilryBaFbe Ha LlenoxynHilor flll crcrenn eo TE-TO.
Crre ua4eopelxHt4 ilfl anaparr ce recrhpaH h ABa nart roAr,LxHo t4 Toa Bo jyau u AeKeMBpt4 2019 roguua, a crrre
BHarperxH14 anaparh eAHarx roAhrxHo ao jyHr 2019 roguaa, cor,flacHo 3axoHor sa TlTl.

Crre recrrpaFba Ha llI crcrennor Ha MeceqHo Hr4Bo npeABhAeHta co hHTepHLlre ynarcrBa peAoBHo ce il3BeAyBaa
oA crpaHa Ha Crpyvuoro nilqe ga nn aaurrrra h oneparopHre oA oAAenor flporsao4crao.
Bo oxronnapn2Ol9 toAVHa ycnelxHo e peanh3ilpa+a chMynaqrcxa aex6a Ha reMa: "flporranoxapHa 3alurhra
rt eBaKyaLlilJa Ha noBpe4eHil, nocerltTetn v nepcoHan Ha r,r"laBHo co6NpHo (6ea6e4Ho) Mecro" Ha .fl,pyutrsoro sa
npoil3BoAcrBo Ha e.neKrpt4qHa il ron,nilHcHa eHeprrja TE-TO Ap, Cxonje. Bo o6yxara 6ea sxryveHh paKoBoAHilre
crpyKrypr Ha TE-TO Afl Cxonje r npaKrrt{Ho ce npoBepvHttBoro Ha KoopArHa4nja, co4ejcraoro v norncrvKa
nph h3BptuyBa[bero Ha 3aAaq[Te npr4 orcrpaHyBaFbe Ha noc.neAl\t4re o4 uecpe(r il noArorBeHocra 3a
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BoHpeAHil cocroj6r,r. Ha crnnynaqhcKara aex6a noxpaj apa6oreHrre so TE-TO M sen aa yqecrBo t4:

lrpexqrjara 3a 3auJnlra il cnacyBarue, Sa.nKan EHepr,rra Cexlypmn, Tepr,rropr,rjaaHa nport4BnoxapHa 6pnraga,
[1paa nonnou o4 L{pseH xpcr, Srpo aa jaeua 6es6e4uocr npra MBP Ha Peny6nrxa CeeepHa Maxe4oHrja r
Vlucrntyt sa jaauo a4paeje -V1rua MeAhLp4HcKa noMorx. 04 crpaua Ha,{r,rpexqrjara aa 3arxr[ra il cnacyBaFbe co
pealraaqrjara Ha cilMynaLlHcKara aex6a e yrBpAeHo Br4coKo H14Bo Ha o6yveHocr lr cnpeMHocr Ha

yHilBep3anHara eAhHl4t-la 3a 3a[urt4ra h cnacyBarue r epa6oreHilre Ha TE-TO Afl-Cxonje, KaKo r cepfio3eH ,,1

crpyl{eH npilcran Bo opraHr3ilpaFbero Ha 3alrrlrrara h cnacyBaFbero Ha epa6oreurre.
Kopexrr eur a KTLI BHocn4 :

klaapueua ce KopeKqilil Ha nocroeqKara onpeMa Bo eneKrpaHara cor,nacHo yBt4AyBaFbara Ha oAAenor sa 53P I
ilHcneKllrcKrre Haoqtt npil roAilruHoro recrhpaFbe Ha [lll crcremor KaKo:
- I-lpoMeHera e noarqrjara Ha AereKToprre Ha ron.flhHa cor.nacHo 4o6reHrre npenopaKil o4 Mrurnnaxc-
leprvranr,rja (no4 aron o4 L5 crener.rN) na COO6 Snox Tpar.rcQopnnaropor;
- 3anneHerr ce 4eQexrur AereKropr4 Ha ron.nHHa Ha CO06 Srox TpaHc$opnnaropor r COO9
TpancSopnnarop 3a utau norpe6u;
- 3ameHeril ce 4eQexrur AereKropr4 Ha qa4 Bo ynpaBHa 3rpaAa u cArHanHV cBerna;
- CepBhcilpaH De Luge BeHl/.nor 3a racelbe xaj crcrenn 3a noAMaqKyBaFbe oA napHa ryp6rHa.

6.3 3aurrrra h cnacyBalbe
Bo 4elor Ha 3aulrrra h cnacyBaFbe, flpoqeHara Ha 3arpo3eHocr oA npilpoAHil Henoro1t, enAAeMVvt,
enu3oorvl\, enu$utotuu A ApYtu necpe(r He e MeHyBaua. llpaernHrlKor 3a nn saLurrara He e MeHyBaH.
Bo 2019 roAAHa, HeMalue norpe6a o4 o6yxa aa epa6oreHure Rov ce Bo eAfiHt4r4ara 3a 3aurrrra fi cnacyBaFbe,
cor,nacHo 3aKoHor sa 3aLurilra il cnacyBaFbe.

6.4 OcnrypyBalbe
Seue cnpoaeAeHa HoBa nocranxa aa ra6op Ha KoMnaHilja aa ocr,rrypyBalbe Ha onpeMara so TE-TO A.{ Cxonje
ra2020. [1prroa, xaxo HajnoeonHa noHyAa 6eLre us6paua noHyAara ua Tprrnaa Ocrarypysarue ra Alfa lnsurance.
.Iloxaauara xomnaHrja Tprr.nae Ocr,rrypysarue A.{ Cxonje 6euLe r:6paHa KaKo "fronting" xonnnaHrja oA crpaHa
na Alfa Insurance, [rJTo e Bo cor,nacHocr co MaKeAoHcKara perynarilBa. ilna(aruero Ha nperurajara e il3Bp[xeHo
Bo ABa eAHaKBrl 4era. Bo reKor Ha 2019 uennaue nprjaseHo rureril eo TE-TO Afl Cxonje.

7. KMPOBCKA EKUnTPAHOCT HA TE-TO A4 - CKOnJE, OSyKA 1,1 CTpyr{HO yCOBPIIIyBA}bE HA
BPASOTEH]4TE 14 OprAHh3Aql4JA HA PAEOTEIbETO

Ka4aporco xoj pacnonara lpyureoro 3a npor3Bo4crBo Ha e.fleKrphqua eueprrja vronn.zla TE-TO A.Q Cxonje
e cocraBeH o4 npo$ecy'oHanl].y'. qoae.{xhor pecypc npercraByBa BoAeqKa cvna v ocHoBHa BpeAHocr Ha

,{pyureoro. Crpareuxara onpe,qea6a Ha MeHaUMeHTor e HeryBaFbe Ha nocroeqKhor KaAap il orBopaFbe
MO>xHOCTTI 3a HerOB KOHrl4HyilpaH paasoj.
Ka.qapor co xoj pacnonara TE-TO A.^{ Cxonje e rs6pau u ce uz6upa corracHo KprrephyMLtre ua .{pyrurBoro 3a
xaanrSrxaqilil, 3HaeFba r cnoco6uocrv Kovl ce nocraBeHr xa uajeNcoKo Ht4Bo r ce 6asrpaHh Ha cnellLtQruurre
norpe6r ao cexoj ceKrop, cooABerHo.
3HavajHo e Aa ce yKaxe AeKa Bo 2019 rognna 6eue BoBeAeHa LleHrpanh3aLl.taJa Ha aKTrBHocrr4Te Ha ceKropr/re
ao ,{pyureoro 3apaAh no4o6pa $yHxqraonanHa pacnpeAer6a na 3aAaL{hre r o6epcxrre. Cexroprre r
aKrktBHocrl4re Bo paMKhre Ha flpyLUrBoro ce BoAar qeHrpaah3llpaHo oA r.naBHara 4rapexqrja na TI-K-2.
2019-ra roAhHa TE-TO Afl Cxonje ja aanovHa co 53 pa6orllt'\v ttja aaapur co 52.
Corlacuo yrBpAeHhre pa6orur Mecra, nono,flHerocra ua xpajor na 2019 roAilHa l:tne1a KaKo ulro cneAyBa:

lenepaneH AhpeKrop 1, utBprx vren
AAru nHucrp arrBe H AnpeKro p L wzB p lx nren

TexHhL{ Rv1 AtApeKTop 1, ttEB p ur nrefi
PaxoBoAhrer Ha np ov3BoACTBo 1 wzBprx nrerl
finaHep Bo npou3BoAcrBo 1, uEBpul ATen
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CnneHoBoAnrerl 5 hsBpru vrenv
I onno lu H tAR Bo n po h3 BoACTBo 1"5 wEBpru vrenvl
PaxoBoAr4Ten Ha oAp)+(yBalbe 1" usBpru nren
o4roBopeH ttHlKeHep 3a noAroroBKa n nfia+npaFbe Ha

pa 6orH ttor n po qec Bo oAplKyBa Fbe

L vtEBplx vren

f naBeH hHlKeHep 3a ereKTpt4r.tHo oApx(yBaFbe 1, ugBptx nren
f naBe H il HlKe He p 3a Ma ru 14 H cKo oApxyBa Fbe 1, ugBpuJ llTen
f naBeH hHlKeHep 3a vHcrpyMeHra \nja h KoHrpona 1, ugBpul nren
flonnorxHhK Ha fV1 Ea eneKrpt4r{Ho oAp}KyBaFbe 2 uEBprx vrenvl
ilonnoruHt4K Ha fV1 sa MauhHCKo oAplKyBaFbe 2 wgBpul nren
flonnoruHhK Ha fV1 ga LAHCrpyMeHra\nja h KoHrpona 2 wEBprx uren
14HxeHep 3a xe Mnclvt npoqecr 2 wEBprJJ nrenv
hHxeHep sa apx. rex.KopecnoHAeHqraja h KopecnoHAeHqraja L wEBptx nren
Konne p qrjane H Ah pe Kro p L wEBpuJ uren
AHannrn {ap 3a KynonpoAax6a Ha ereKrphqHa eHeprrja, 1 wzBprx nren
Aual vrvl.{ap 3a KynopoAax6a ua nphpoAeH rac L uEBpul vren
AwpeKrop 3a 0rnaHCt4t4 A eKoHoMCKh paaaoj 1, ugBprx nren
f naBeH cMerKoBoAt4Ter / nonoBhHa pa6orHo BpeMe 1, wgBplx nren
Cnnerxo BoAt4Te/t 1, wgBpru vren
O4roBopeH hHlKeHep 3a llorvcrhKa n pe3epB Hn AenoBvl L ugBplll uren
MaraqhoHep 1, ugBprlt vren
AwpeKrop 3a npa BHV pa6oru/ tenonHo pa6orHo BpeMe L ugBprJJ vren
O4roBopeH hHxeHep 3a )KtAB.cpeAtAHa, LIAM t4 ACO craHAa pAVl L uEBprx vren
PeQepeHr Ea 6es6e4Hocr v1 3qpaaje nph pa6ora n nn3 t usBplrJ uren
Xvtrne H h.{a p 2 usBprx nrenvl

Vlmaikn ril Bo npeABr4A npoMeHrre, 4o6para npaKca 3a BoBeAyBalbe HoBr4Hr4 eo pa6orersero 6asrpaur Ha

nperxoAHl4 l4cKycrBa il HoBocreKHarr4 co3HaHr,Ua npo4onlxvt vl Bo 2019 roguua. Taxsror npilcran npercraByBa

AoAaAeHa BpeAHocr Ha r3BptxyBabero ua pa6orara.3ae4no co t43BptxyBaFbero Ha pa6orara, napa,ne.flHo reqe
il npollecor Ha nocroJaHo HaArpaAyBaFbe Ha 3HaeFbara h HarqononHyBarue Ha BeurrrHLtre eo pa6orara 3apaAil
eQrxacHo cnpaByBaFbe co pexhMr4re Ha pa6ora Ha eneKrpaHara fi cnpaByBaFbe co npeAH3Bnyre RoA
npoil3neryBaar oA pa6oretero, Ho 14 co nocrojaHNre HoBVHvt 14 yHanpeAyBaFbe Bo AoMeHor eHeprerhKa.
TE-TO Afl Cxonje ce crpeMh nocrojauo ga 6upe Bo reK co rorrHa raHQopnnaqrja r HaepemeHa npilMeHa Ha cilre
n+oBaq:r'V noBp3aHil co nphpoAara Ha pa6orara. ilorpe6hre 3a nocrojauo HaAonorHyBaFbe I HaArpaAyBar-be
Ha nepcoHaror 3aeAHo co ycBojyBaFbero Ha HoBl4 3HaeFba, CTeKHyBaFbe Ha HOB14, AOnOnHVTenHV Be[UThHh, Ce

cocraBeH Aen oA o6yxara Ha nepcoHanor Ha TE-TO Afl Cxonje. O6yxrare Bo KoHrrHyt4rer ce peanla3ilpaa npeKy
pa6orHrre npol{ecil, npeKy o6yxu xaj oenecreHh npoil3BeAylaq.z , ta,nh 3acranHVq:a Ha onpeMa BrpaAeHa Bo

eneKrpaHara, npeKy yqecrBo Ha xouQepeHL{hr4, yqecrBo Ha ceMhHapr, yqecrBo Ha cpeA6r sa paanneHa Ha

3HaeFba, ilcKycrBa h KoHraKTh 3apaAr pa3MeHa Ha ruQopnnaqhil noBp3aHil co reMilTe oA r{Hrepec Ha TE-TO A.(
Cxonje, yqecrBo Ha.noKa,nHH crpyt{H14 xonQepeHr-1tAV vnv coBeryBaba oA ct{Te o6nacru noBp3aHh co pa6orara
Ha.{pyureoro.
floce6no rpe6a,qa ce o46erexil peanh3arlrajara Ha MeHropcxa o6yxa, xoja xourruyL{paHo ce cnpoBeAyBa Bo
pa6orurre npoqec[. Hajronema npHMeHa ilMa Bo ceKropor 3a npoh3BoAcrBo, KaAe e r Hajrolenna norpe6ara
3a nocroJaHo cneAeFbe h HaArpaAyBaFbe Ha 3HaeFbara ua apa6oreHhre 3apaAil HenpeqeHo pa6orerue Ha

eneKrpaHara. flpyrara oco6eHocr e AeKa cor,nacHo 3aHoHcKara pery,narilBa, epa6oreurre Bo ceKropor
npoh3Boro,creo rpe6a Aa noce4yBaar cooABerau ceptu$nKarh 3a pa6ora co ypeArre r nocrpojxrre BrpaAeHLl
Bo eneKrpaHara. 3a raa Llen ce nonataar crpyr{H14 vcnvrv 3a Koil ce 4o6rsaar cooABerHhre yaepeHraja. Vcnoe sa
no.nararbero Ha crpy.tHt4Te vcnvrv e cooABereHo pa6orHo hcKycrBo. 3emaj(ra ro Bo npeAerg, nocrojaHoro
o6Hoeyearoe Ha KaAapor npeAH3BhKaHo oA npepacnpeAenlnte, MeHropcKara o6yxa ua opa6oreHilre ce
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cnpoBeAyBa Bo KoHThHyurer h npercraByBa ctn+a a,narKa eo ocnoco6yBaFbero Ha epa6oreHrTe 3a ycnelxHa
noAroroBKa fi no,naraFbe Ha HeonxoAHhre crpyrlHvl vctlv1rtt, Ho h 3a ycnelxHa pa6ora co ypeAilre, onpeMara,
nocrpojxrre il npoL{echre Kot,t nocrojar so elexrpaHara.
Bo cermeuror ua o6yxa h crpyL{Ho ycoBpruyBarbe Mo}Ke Aa ce cnoMeHe peAoBHoro o6uoeyeaFbe Ha norBpAhre
aa 63P, llll3unuApyttt norBp4t4 Kor4 co3aKoH ilMaaryrBpAeHh poKoBr4 Ha Bax{Hocr u3aRovt Bo KoHrr,rHyr,rrerce
o6ea6e4yea o6Hoayea rue.

Ilepcoualor Bo KoHrt4Hyhrer noKaxyBa BhcoKa cBecr h oAroBopHocr sa caojara pa6ora il npeB3eMa
uuutluiatuer sa npoQecvo+an+o, Ho tA rrtlq+o, yHanpeAyBalbe r HaArpaAyBaFbe, npta luro nocrojaHo tu cne1vl
HacraHrtre il rpeHAoBt4re 3a BaKoB rhn Ha nocrpojxr r r oco6eHo e BaH{Ho AeKa nocror 4o6ap nporoK 14

ilHrepHa pa3MeHa Ha rar-rQopmayr A 3HaeFba lxro AaBa oco6es npr4AoHec 3a ycnelxHa rhMcKa pa6ora r
nocrh rHyBa Fbe o4n,4'qqu pe3ynTarh.

OpraHrsaqrjara Ha pa6orara ce oABhBa cnopeA yrBpAeHHre o6nacrr Ha AeJcrByBaFbe pacnpeAeneHH no
ceKropl4, npil uro ceKoJ ceKrop e 3aAonx{eH co ilcno,flHyBaFbe Ha cBo1or Ae, oA o6epcxrre. Maaror 6poj na
epa6oreHr il KoMn,neKcHocra Ha caMhre pa6ornr 3aAaqn, nphAoHecyBa 3a KoMnaKrHocr Bo pea,nr3al{h1a Ha
pa6orHrre 3aAaqh il HenocpeAHa copa6orKa h KoMyHhxaLlaja mery sacerHarilre ceKropr, a noHeKoratr1 il Ha

chre ceKTopt4, 3aBilcHo o,q 6aparuara RoA rtA nocraByBa il3Bpr.xyBaFbero Ha KoHKperHilTe 3aAarrH.

8. h3BPLllEH14 14HCnEKqhCKh HAA3OPI4 t4 KOHTPOnA OA CTPAHA HA HAA/|E)l{Hh 14HCnEKU,VICKU U

APyfu APIKABHI,I OPrAHh, CO nPh/lO}HEHh OOTOKOIJ.UU HA 3AnhCHt qt TE,l43BEIUTA]4TE 14

PE1UEH]4JATA OA h3BptuEHHTE HM3OP14 14 KOHTPO/|14

8.1. hucnexL[hcKh HaA3op o4 flpxaexhor hHcneKropar 3a xrBorHa cpeArHa
,{pxaaHror hHcneKTopar 3a }KrlBorHa cpeAilHa il3Bprxrl BoHpeAeH hHcneKllt4cKt4 HaA3op ua4 pa6oreFbero Ha

ilHcranar{iliara Bo BpeMe Ha B14coKo 3araAyBal.be Bo rpaAor Cxonje, sa 08.1L.20L9 rognna. 04 yer,qor eo
tlvtcrtAHtoT oA cl4creMor 3a KoHrl,lHyl4paH MOHhTOpl4Hf Ha eMnCVV 3a neprorqoT oA nperxoAHHre AeHoBt,r Kora
xotu6rHrpaHara nocroj xa 6nna Bo noroH, KoHqeHTpaLt,tAVre Ha NOx N CO ce Bo paMKilre Ha Ao3BoneHhre
rpaHilqHil BpeAHocrt4 cor,nacHo t{3MeHara ua A-[4CK3 Ao3Bona.

Knacra$r,r Ka L{hja: Ja BeH Ctp. L7 0A2L



oqeH op@ ,flpxaaeu HncneKTopar aa xHBorHa cpeguHa

l,S- \' hrb %
EMsC
Xrpo c-Ka

,Qenoxer
ren./$arc
E-noura

3AnncH uR
rcBpueH rHcneKqrcKil HaASop

TE-TOAA -croruE

Hq$OP 6 XtEPnreH sp3 OCHOga xa
6.,4, t zrrA

COCTABEH BO 0.e ?7l'ffi':ry:::y$T.

a
($usnrxo nuqe r'cy6jerr xa , MecTo Ha BpuBrb€ Ha

O.Lf "; *
J-,roArHa ,o /9 qacor, Bo

Haorq Ha yrBpgeHa $axrnHKa cocroj6a

Ha

6p.n.K. HgAaAeHa

pa6orxo

-ApxaBgH HHCneKTOp 3a:

(ce xaeeAyaa coApxerHara uro e npeAMer Hs Harpopor oA uarepujanxrare nponrcu)

Knacu$uxa qraja: Ja aeFr Crp. 18 oA21,



TT 4 GEN 04

Vlzganre: 1

8. KOHCOflH.qUPAHA OI4HAHC]4CKH l43BElUTAl4
8. 1 KO H CO,l U AUp AHU O 14 HAHC]4 CKI n OKA3AT EnU H A PASOTE ]b ETO

Bo unjodu deuopu

Cpe4crea

He4ehlKH ocrv1, nocrpo jxn n onpeMa
H ennarephjarH h cpeAcrBa

Bxynxo HereKoBHH cpeAcrBa

3an nxu
l-lo6apyBaba oA KynyBaev vl Apytvl no6apyBaFba
Aaa Hcu h oAHanpeA nnareHr rpotuol-lh
ABP-npecMeraHh MeceqH n AaHoq Hn aKoHTa Wv1
p,enoa uru
llapruHh cpeAcrBa n napil,{H h eK BuBaneHTH

BxynHo reKoBHh cpeAcrBa

BxynHo aKTuBa

Kan nran
AxquoHepcx u Kanvran
Pesepeu

AxyruyampaHa Ao6r axa

Bxynxo KanrTan

,Q,on roporr H h o6 apcxr,r

06apcKh no Kperyvlrt

O6apcKh KoH go6aByBaL{il

Bxynxo AonropoqHr o6ep ctu

O6spcKH 3a reKoBeH AaHoK
06apcxr no KpeAhrh

O6apcxu no nphMe HV aBaHch

06apcKr HoH ,qo6aByBaq v vl Apyrvl c6apcxra

Bxynno reKoBHra o6apcKh

BxynHo o6apcKh

Bxynxa Kan uran r o6ap ctu

20L8

10.080 .572
1,.703

10.08 2.27 5

85.733
226.003
169 .286

3.534
19.108

503 .664
10.s85.939

r.537

5.359.055

s.360 .s92

3.401,.923
46.0s3

3.447 .87 6

83 6.03 6

573.229
2s2.668

115.538

1,.777 .47 r
s.225.347

10.58s.939

Bo unjodu deuapu

Peanv3ayia
OcraHarh npnxoqtl

Pacxo4vl oA npoAaAeH t4 n po v13Bo1v1

Tpouroqh 3a Bpa6orenr
Annoprr3aqnja u Aen peqraja qrja
CypoeN Hvi v1 norpotuHh 4o6pa
Ocrauaru oneparh BHvl Tpotuol-lyt

Pesynrar oA peAoBxo pa6orelbe

20L8

3.633.180

408.732

(3.06s.40s)
(6e.062)

(27s.s13)
(20.382)

(e2.s77)

577.973

KracrQrxaqrja: Jaaex Crp. 19 oA 21

1,537
184

5.s28 .s97



Tf 4 GEN 04

VlzgaHre: l"

l-f prxorytt oA 0hHaHchpaFbe
Pacxo4vl oA 0r H aHcvipaFbe

Hero pacxo4n oA QrHa Hcnpalbe

fro6nexa/(aary6a) npeR o4a HoqyBatue

AauoK Ha Ao 6uaxa

flo6nexa / (ta ry6a) 3a ro4hHara

OcraHara ceonQarH a goGnBKa

OcraHara ceonQarna Ao6h BKa 3a ro1ltHara,

AaHoK Ha Aolvtexa
BxynHa ceonQarxa Ao6uBKa 3a ro4rHara

HeTO OA

9. 18 2.40r
(8ee.Ls2)

8.283 .249

8.861,.222

(8eo.oo4)

7 .97 r.21.8

7.97L.2r8

Bo unjodu deuapu

Cocroj6a H a 1 ja Hya pu 2018
BxynHa ceonQarxa 4o6uBKa 3a ro4hHara

4o6hBKa 3a ro1vtHara

BxynHa ceonQarHa Ao 6ueKa 3a toryvlHara

Cocroj6a Ha 31 AeKeMBpvl 201,8

AxqroHepcKh
KANhTA'I

r.537

Peaeper
AxyrvrynupaHa 3ary6a

(2.612.162)

7.97r.2r8

Bxynno

(2.610.62s)

7.971,.218

1,.537 5.359.056 5.360.593

7.971,.218 7.97r.2r8

8. 2 KOH CO nn AUP AHU O t4 HAH C14 CKr n OKA3ATE/| t4 HA PAEOTE l-bETO

Bo rexor Ha 2019 roAhHa rpynaqrjara TE-TO ocrBapil npxxo4r4 o4 pa6oreroero Bo r,i3Hoc o94.591,.425 najapu

AeHapil oA Kor4 Hajrorennror Aen - 3.562.347 nnjagu AeHaph ce oAHecyBaar Ha nphxo4u og npo4ax6a ua

eneKrprqHa eueprrja, 41.L.464 unjagu AeHaph oA npoAax6a Ha ronnrHcxa eHeprhja, noroa 572.79L unjagn
AeHaph oA npoAax6a Ha nphpoAeH rac u 13.'J.48 nnjagu AeHapil oA npoAax{6a na rproBcKt4 ctoxu (eudu
zpofuuxu npuxas). Pacxo,qrre o4 pa6oreruero Bo reKor Ha 2019 ropuaa x3HecyBaar 4.221.453 unjagu AeHapil
oA Koh uajronennror Aen - 3.645.913 unjagn AeHapr ce oAHecyBaar Ha Ha6aeHa BpeAHocr Ha rac 3a

npoil3BoACTBo Ha e.fleKTprr.{Ha 14 Ton.nilHcKa eueprrja, rac 3a rproBrja, rpaHcnoprH14 Tpor.xot-{h H LlaphHa,265.4L7
nnjagn AeHaph il3HecyBa aMopril3allhja Ha ocuoeHh cpeAcrBa, noroa 153.336 nnjagn AeHaph ce pacxo4r 3a

KaMarlt, 65.929 nnjagn AeHapH ce pacxoAr4 no ocHoB Ha KypcH14 pasnvtn, KaKo il 87.266 nnjapu AeHapr rporxor-{r4

aa apa6oreHrre (meuaqepcKilre nnarx Bo reKor Ha 2019 r. h3HecyBaar 24.535 nnja1u AeHaph eo 6pyro r,rauoc).

CorlacHo HaBeAeHoro Ha xpajor aa2019 roAilHa rpynaqrjara TE-TO ocrBapil KoHconhArpaHa Hero 4o6rexa o4
169.725 unjagn AeHapil.

Bo nprror e AaAeH rpaQrvxr nphxa3 3a ocrBapeHhre nphxoAil no ocHoB Ha npoAax6a na efleKrpr4qHa,

ronnhHcKa eHeprrja, rproerja Ha npHpoAeH rac h rproBcKr4 croKh Bo 2019 rognna.

Knacu$uxaqraja: JaeeH Crp. 20 oA2L

IE

( 163. 16e)

206.803

(37.078)

169.725

169 .725



OcrBa pe Hu npr xo4n oA n po4ax6a

9,OzYo

2019
1,2,56yo

I enexrphqHa eueprrja

f ronnuHc)<a exepruja

t nprpoAeH rac

I rproBcxr croxr

Co Peuresre Ha OcHoseu Cy4 Cxonje ll Cxonje 6poj 3 CT 124/L8 n t6O/18 og L4.06.2018 ro4rxa, xoe e
npaBocilnHo il t,t3BptuHo, [hasor3a peopraHlasaqr,rja Ha TE-TO Afl Cxonje ce o4o6pra r craHa nposocrneH Ha 30
aBrycr 2018 ropnua. Co oea pelxeHhe TE-TO Afl Cxonje e 3aAonxeHo Aa il3Bpr.xt ornvlc ua no6apyeaFbara Ha

AoBephrenilre Ha TE-TO Afl Cxonje co Heo6ea6eAeHh no6apyearua Bo B14c14Ha op,9o%o, a ocraHarylre 10% ke
cracaar 3a Han,nara so 2028 n 2029 roAr4Ha. Bo nepuo4or oA HoceFbero Ha pelueHilero go 2028 toAVHa, TE-TO
A.[, e 4onxuo Aa ru ornna(a KpeAr/l,ire xog.Ilau,qec 6asxa SeprrH op, lepnnaurja r,r Konnepqujanua 6aHxa Afl
Cxonje Koil ce o6ee6e4eHr AoBeprrenh r aa no6apyBaFbara sa 6auxlrre He e HanpaBeH HnKaKoB ornilc. TE-TO
A! e 4olxHo Aa ro ilcnonHyBa n,naHor 3a peopraHilaaqraja ce Ao HeroBlror xpaj oAHocHo 4o 2030 ro4rHa. Bo
reKor Ha 201,9 roguaa TE-TO A.[ rr epal,r AocneaHhre parr KoH ,[ 5E ra Komepqr,rjanxa 6asxa H co roa to y,cnonH4

n,naHor 3a peopraHilaaqrja za 2019 roAilHa.

l-lperceflarerr Ha YnpaBeH O46op

TT 4 GEN 04

VltgaHhe: L

Rnacu$uxa rlr,rja: Ja seFl Crp.21, oA21,



l-lepro4 Konrponop

I o I s I g I s I o. l o I s I e I

4 5 6 7 8 9 1011

l44exruQhKaq%oHex 6poj (EM 6C)

lololo lolololol o lo lo lo lo lo lo I o I

t2 L3 L4 15 16 t7 18 19

PeaepaHH KoAeKch

20 2L 22 23 24 25 26

KOHCOflhAAqUIATE-TO AA TE-TO rAC TPEJA, TE-TO TPEJA

Va.515 6p.8 Cxonje, f asu 5a6a 0213203-806

HaauB Ha ApyrJJrBoro

A.qpeca, ceAuure n reneQon

A4peca 3a e-noura

EAuHcrBeH AaHoL{eH 6poj 4 0 3 0 0 0 5 5 3 5 4 9 3

ENNAHC HA YCNEX

(143BE1UTAJ 3A lqOEnBK AUn 14 3AryEA)
3a nephoAor oA 01.01. 40 31.t2. 2019 roArHa

(ao AeHapH)

Pegen

6poj no314u14JA OsHaxa

xa AOII

Spoj na

6eneu:xa

hsHoc
Texoexa

roAhHa

Ilperxo4xa

roAhHa

L 2 3 4 5 6

3, !" nP}4XOAVI OA PAEOTEI-bETO (202+203+205) 20L 4.59L.4L9.46L 4.04L.3t2.333

2 flprxo4v1 oA npo,qax6a 202 4.560,t22.L46

3" OqraHarh nphxoAh 203 3L.297.315 408. L3 L.955

4"
llponneHa Ha BpeAHocra Ha 3arnxn Ha roroBh npovlsBoryu

u Ha HeAoBpuJeHo npor3BoAcrBo
XXX XXX XXX XXX

4,a"
3an uxu Ha roroBr npousloAu n Ha HeAoBpueHo npoh3BoAcrBo

Ha noqeToKoT Ha foAvlHaTa
204

4.6.
3anuxu Ha roroBt4 npoAsBoAu u Ha HeAoBpueHo npolr3BoAcrBo

na xpajor Ha roAvlHara
205

5. Kan urann3upaHo concrBeHo n poLl3BoAcrBo vi ycnyru 206

6
r!. PACXOAU OA PAEOTEIbETO
( 2 0 8 + 2 0 9 + 2 1 0 + 2lt+212+2t3 +218+2t9 +220 +22I+2221

207 4.22L,452,7L0 3.463.339.490

7 Tpouroqr4 3a cypoBhHvl u Apyrr Marephjanu 208 25.890 .7 L6 20.38L.525

8" Ha6aBHa BpeAHocr Ha npoAaAeHh croKt4 209 3.645.91,3.L99 L.97 4.771.467

9.
Ha6aana BpeAHocr Ha npoAa4eHr Marepujan 14, pe3epBHr4

AenoBn, o4TeH hHBeHTap, ann6analxa h aBToryMu
2r0 l-.090.631.002

10" Ycnyru co KapaKrep Ha MarepnjanHh rporuorlt4 2LL 31.606 ,OL7 2L"70L,0i7,3

LL" Ocraxarr rporrJoqr4 o4 pa6oreFbero 2L2 33. 196 .057 36.223.452

L2" Tpouroqr 3a apa6oreH h (2I4+2L5+2L6+2L7) 2L3 87.265.728 69.062.262

12"a" llnatu u HaAoMecror{u Ha nnarv (Hero) 2L4 51.183 .223 43,263,7 L3



PeAeH

6poj no3vtu14JA Oaxaxa

na AOII

6poj Ha

6enetuxa

14g H oc
TexoaHa

roAr4Ha

llperxo4Ha

roAhHa
1 2 3 4 5 5

L2.6. TponroL{h 3a AaHoqn Ha nnarn h Ha4oMecroqn Ha nrara 215 6.509.884

t2,8, l'lpr4oHech oA 3aAonlxhrerHo coqhjarHo ocurypyBaFbe 216 19.93 9.679 16.99 6.202

L2,r OcraHarh rporuoqr 3a Bpa6oreHhre 2L7 9.632.943

r.3.
Annoprr3aL{hja Ha Mare pujanHilre h HeMarep ujanHhre

cpeAcrBa
218 265,4I7. L3g 215.513.170

L4,
Bpe4xocHo ycornacyBa Fbe (o6esapeAHyBa Fbe)

Ha HeTeKOBHT4 CpeACrBa
2L9 130.908.357

15.
Bpe4nocHo ycornacyBa Fbe (o6esapeAHyBa Fbe)

Ha TeKOBHVI CpeACrBa
220 34.679.232

16" PeaepanpaFba 3a rpoLuor44 u pu3uql,1 22I

t7" Ocraxarh pacxoAu o4 pa6oreFbero 222 255 .497 373.306

18.
il. oHHAHCI4CKH nPHXOAI4
(224+229+230+23L+232+233I, 223 57.948.003 9.t82.400.605

19"
Ornan cuctu nprxoAvl oAoAHocr co noBp3aHh

A py rur aa (225+225+227 +2281
224 10.189 .020 8.259.2L6,322

l-9. a. Ilprxo4tt oA BnoxyBaFba Bo noBp3aHr ApyturBa 225 0

L9.6"
llprxo4h no ocHoB Ha KaMarn oApa6orerue
co noBp3aHr ApyuJrBa

226 0

L9.B.
llprxo4u no ocHoB Ha KypcHh pa3nutu o4 pa6oreFbe

co noBp3aHr ApyturBa
227 10.l_89 ,020 467.601

19. r
Ocranaru SuHaHchcRn npuxoAu o4 pa6orelbe

co noBp3aHh ApyrurBa
228 8.268 .7 48.72L

20" llprxo4u oA BnolxyBaFba Bo HenoBp3aHr ApyturBa 229

2L,
H prxorqu no ocHoB Ha Ka Marn oA pa6orerue

co HenoBp3aHn ApyruTBa
230 1L8.040 10.456

22.
flprxorqu no ocHoB Ha KypcH n pasnnlu o4 pa6oreFbe

co HenoBp3 aHu ApyruTBa
23r 47.635.439 L20.547. Lgg

23.
Hepean v3upaH u go6v1BRV1 (nprxo Avll oA 0 uHa+cuclu
cpeAcrBa

232

24, Ocraxaru QnHaHchcKh n pv,.xoAu 233 5.504 792.626.629

25,
tv. o t4 HAHch cKu PAcxoAl4

1235 +239 +240 +24L+2 42+2431
234 22L.LLL.732 899.151 .6t4

26
<Drxan cucKvl pacxoAu oA oAHoch co noBp3aHh

ApyrurBa (235+ 237 +2381
235 42,993.665 356.130.5L2

26.a.
Pacxo4u no ocHoB Ha KaMarh oA pa6orerue

co noBp3aHh ApyrJJrBa
236 31.780.508

26.6.
Pacxo4u no ocHoB Ha KypcHh pa3nntn orq pa6orelbe

co noBp3aHh ApylurBa
237 1L.213.157 2L.7 67 .210

26,8, Osra Haru QranancncKu pacxoAvl oA noBp3a Hv1 ApyurBa 238

27"
Pacxorqn no ocHoB Ha KaMarH oA pa6orerue

co HenoBp3aH.n ApyrurBa
239 22.797.250 28.53 2.537

28.
Pacxo4h no ocHoB Ha KypcH v pa3nnKn oA pa6orerue
co HenoBp3aH h ApyturBa

240 54.715.555 L22.528,075



3

Pe4ex

6poj no3ur{14JA Osnaxa

na AOII

6poj xa

6eneuxa

kls H oc
Texoexa

roAhHa

[lperxo4xa

roAhHa

1, 2 3 4 5 5

29.
Hepean vavlpaH u 3ary6u (pacxo4ul oryQran aHcuclvl
cpeAcrBa

241,

30.
Bpe4nocHo ycornacyBaFbe Ha 0r.rHaH cvlctvl cpeAcrBa

u BnolKyBaFba
242

31 Ocranarn QuHaHcrcKr pacx oAvt 243 100.605,252

32" Y,qea Bo Ao6hBKara Ha nprApylKeHrre ApyrurBa 244

33" V4en Bo 3ary6ara Ha nphApylKeHhre ApyrurBa 245

34. ffo6nBKa oA peAoBHoro pa6orerue
(20 L+223 +24 4l - (20 4 -205 +207 +23 4 +245ll

246 206.803.022 8.85 L.22L.834

35.
3ary6a oA peAoBHoro pa6orerue
(204-205+207 +234+245 ) - ( 2 0 t+223+2441

247 0 0

36" Hero go6uBKa oA npeKhHarh pa6orerua 248

37" Hero sary6a oA npeKhHarn pa6orerua 249

38" ffo6uBKa npeA oAaHol{yBarue (245+248) vnvl (246-249) 250 206.803,022 8.86 L,22L"834

39" 3ary6a npeA oAaHoqyBarue (247+249) unn (247-2481 25r 0 0

40" flaxox xa 4o6hBKa 252 37.077.594 890"003"919

41" O4noxeHh AaHoLt Hu npnxoryvl 253

42. O4aox eHu Aa Hoq H r pacxoAu 254

43"
HETO AO6!4BKA 3A AEIOBHATA TOAmHA

(2s0-2s2+253-2s41 255 159.725.429 7 "97 L.2L7.916

44"
HETO 3AryEA 3A AEIOBHATA TOAhHA
(25L+252-253+2541.

256 0 0

45"
llpoceuex 6poj na apa6oreHh Bp3 ocHoBa Ha qacoBh Ha pa6ora

Bo npecMerKoBHvtor neproA (ao ancon)reH rasnoc)
257 s3 52

46. Spoj Ha Mecellh xa pa6oreFbe (ao anconyreH rasHoc) 258 L2 L2

47" AO6!4BKA / 3AryEA 3A nEPTOAOT 2s9 169,725.429 7.97L.2L7.9L6

47.a. Ao6r4BKa xoja rM n punafa Ha hMarenhre Ha a KW1v1

Ha MaThqHoro ApyruTBo
260 169.725.429 7 .971.2L7 "915

47.6. flo6waxa xoja nphnafa Ha HeKoHrponvlpaHoro yqecrBo 26L

47.8.
3ary6a xoja ce oAHecyBa Ha nMarenhre H a aK\uv1

H A MAThL{ H OTO APYIJJTBO
262

47,r 3ary6a xoja ce oAHecyBa Ha HeKoHrponhpaHoro yqecrBo 263

48. 3APAEOTBAq KA n O AKLI]4JA 264

48.a. BxynHa ocHoBHa aapa6oryBaqKa no axqraja 255

48,6. BxynHo pa3Bo4Hera sapa6oryBaqKa no axr-paja 266

48. a.
OcnoBHa 3apa6oryBaqKa no axqraja oA npeKhHaro
p a 6ore rue

267

48.r
PasaogHera 3apa6oryaaqKa no axr-paja oA npeKhHaro
pa6orerue 268



4

l,l3BElUTAJ 3A OCTAHATA cEonOATHA AoEl,lBKA
3a neproAor oA 01.01. Ao 3L,L2. 20Ig rorynra

Pegen

6poj no3uq14JA Osxaxa

xa AOI-I

Spoj Ha

6ereuxa

klg Hoc
TexoaHa

roAhHa

llperxo4na

roAhHa
1 2 3 4 5 6
L fro6nBKa 3a rcAuHara 269 169.725.429 7.97L.2L7,916
2, 3ary6a 3a roAhHara 270 0 0

3.
Ocranara ceonQarna Ao1nBKa
(27 3 +27 5+27 7 +27 9 +2 8 1 + 2 8 3 ) - ( 2 7 4+27 6+27 B+28 0 + 2 8 2 +28 al

27L 0 0

4
OcraHara ceonQarHa sary6a
(27 4+27 6 +27 8 + 2 8 0 + 282 +28 4l - 27 3 +27 s +27 7 +27 9 +281 + 2 8 3 )

272 0 0

5.
AolvlBRtA Kovl npoh3neryBaar oA npeBeAyBaFbe

Ha cTpaHcKo pa6orerue 273

6.
3ary6u Koh npoh3neryBaar oA npeBeAyBaFbe

Ha crpaHcKo pa6orerue 274

7
Ao6nBKr oA noBTopHo MepeFbe Ha QraHan cuctvl cpeAcrBa
pacnoaoxrah sa npoAax6a

275

8"
3ary6v1 oAnoBropHo MepeFbe Ha 0nHaHcLAcKh cpeAcrBa
pqcnonolKt4 Bh 3a n po4ax6a 276

9"
EQexrraBeH Aen o4 4o6 vlBttt oA xeu nlr ytHCTpyMeHrr

3a xeuhpa!-be Ha naphqHh TeKoBr,l
277

10"
EQexnaBeH Aen oA 3ary6n op,xeu uHr hHcrpyMeHrh

3a xeuhpaFbe Ha naprqHLr TeKoBl4
278

LL,
[1 pomeHh Ha peBano prcaqucKrre pe3epByt

3a Herexoann cpeAcraa (+)
279

t2,
llporne Hu Ha peBanoph3aLtrcKhre pe3epBr

3a HerexoeHr cpeAcraa (-L
280

L3.
AxryapcKr4 Ao6uaxu Ha 4eQ vlHvlpaH n nnaHoBt4

sa xophcrh Ha apa6oreHfre
28r

L4,
AxryapcKh sary6n Ha AeQhHhpaHn nnaHoBh

sa Kop v1crv1 Ha apa6oreH ure
282

L5"
Y4en Bo ocraHara ceonQarHa go1nBKa Ha npr4pylKHh

ApylrJrBa lcarvro 3a norp e6n Ha KoHco/t uaalmjal
283

L5"
Y4en Bo ocraHara ceonQarHa sary6a Ha nprApylKHh

Apyurraa (canno sa norpe6 A Ha KoHco/t vlAaqraja)
284

L7"
flaxox na 4o6hBKa Ha KoMnoHeHTvl Ha ocraHara

ceonOarxa Ao6hexa
285

L8. Hero ocraHara ceonQarHa go6uaxa (271-285) 286 0 0

L9.
Hero ocraHara ceonQarna sary6a
(285-27 Ll n nn (27 2+285 )

287

20.
BxynHa ceonQarxa go6nBKa 3a roAuHara
(269+2861 nnn (28Ql7o) 288 169.725.429 7.97t.2t7.916

20.a.
CeonQarHa Ao6hBKa xoja hM nphnafa xa hMarenhre
Ha aKqhu Ha MaThL{HOTO ApyrUrBO

289

20.6.
CeonQarHa goiuaxa xoja nphnafa
Ha HeKOHTpOn UqaHOTO yqeCTBO

290

2t"
BxynHa ceonQarna 3a ry6a 3a roAvlHara

(27 0-286l' unn (287 -269)
29r 0 0

2L,a,
CeonSarna 3a ry6a xoja hM n punafa xa hMarerhre
Ha aKquv Ha MaThLtHoTo ApyUJTBO

292

2L,6,
CeonQarHa sary6a xoja nprnafa
Ha HeKOHTpOnhpaHOTO yqeCTBO

293
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KOHCOflhAAqWATE-TO AA, TE-TO rAC TPEJA, TE-TO TPEJA

4 5 6 7 8 9 10rL
h4eHrrQhKaqhoHeH 6poj (EMEC)

Va.515 6p.8 Cxonje, f asu 5a6a 02/3203-806

HashB Ha ApyurBoro

A4peca, ceAulure u rene$on

A4peca 3a e-nouJra

EAuHcrBeH AaHoqeH 6poj 4 0 3 0 0 0 5 5 3 5 4 9 3

BNNAHC HA COCTOJEATA
(u3BEllITAJ 3A OUHAH ChCKATA COCTOJ EA)

Ha AeH 3L.L2. zOLg roAhHa

(ao 4enapra)

PeAex

6poj
no3uu14JA OsHaxa

na AOII

Spoj na

6eneuxa

hgHoc
TexosHa

roAhHa

[lperxogHa

roAhHa

L 2 3 4 5 5

T

AKTHBA:

A. HETEKOBHh CPEACTBA

(002+009+020+02 1+03 1 )

001 9.647.940.476 10.082.275.802

2
t" HEMATEPI(INIH 14 CPEACTBA

(003+004+005+005+007+008)
002 862.013 L.702.854

3" hs4aroqn 3a pasaoj 003

4
Konqech v, frareHTr , ffvL{eH t1n, 3aurhrH u 3HaW1

n cnHL{HH npaBa
004 862.013 L.702.854

5 fygaun 005

5" Asa Hcn sa Ha6a BKa Ha HeMare pujanH h cpeAcrBa 006

7 Hennare pujanHh cpeAcrBa Bo noAroroBKa 007

8 Ocranarh HeMareprja ntn cpeAcrBa 008

9
It. MATEPUIMTL CPEACTBA

(0 10+0 13+0 14+0 1 5+0 L6+OL7+0 18+0 19)
009 9.647.078"453 10.080.572.948

10. H e4araxH ocn4 (01 1+012) 010 657.800.439 677.258.599

10.a" 3emjrure 011 29,940.195

L0.6. Ipa4exxra o6jexrr 0L2 627.860" 244 647.318 ,404

LL" llocrpojxw u onpeMa 013 8,977 "529.207 9"390.77 5.7 60

L2" TpaHcnoprHh cpeAcrBa 014

L3" Anar, noroHcttt vl KaHqen apucKvl rHBeHTap u nne6ea 015 6.5r7.313 7.306.08s



Pe4en

6poj
no3uq14JA O:naxa

na AOI-I

Spoj xa

6eneu:xa

hgHoc

TexoaHa

roAhHa

llperxo4xa

roAhHa

L 2 3 4 5 5

14, 5uonouKh cpeAcrBa 016

15. Aaancr 3a Ha6aBKa Ha Marephjaanh cpeAcrBa 0L7

L6. Marepmjan xh cpeAcrBa Bo noAroroBKa 018 5.23 1.504 5.23 1-,504

t7. Ocranarh Mareprjan H h cpeAcrBa 019

18. 1 il. B/tolKyBAt-bA Bo H EfqBhlKHocTh 020

19"
tv. AorI ropor{ Hu auHAHchcKl4 cpElqcTBA
(022+023 +024+0 2 5 +0 2 6 + 0 3 0 )

02r 0 0

20. BnoxyaaFba Bo noApylKH u\u 022

2L,
Baoxyaahba Bo nphApyxeHh ApyuJrBa n yqecrBa

BO 3aeAH rq Kh B/tOlKyBaFba
023 0

22.
f-lo6apyBaFba no AaAeH h Aonropol{ H14

3aeM% Ha noBp3aHh ApyluTBa
024

23. tlo6apyBaFba no AaAeHh Aonropor{Hr 3aeMh 025

24"
BnoxyaaFba Bo AonropoL{Hh xa prvlu oA BpeAHocr

(027 +028+029)
026 0 c

24.a.
BnoxyaaFba Bo xapruu oryBpeAHocr

KOVI Ce qyBaaT AO AOCneBaFbe
027

24.6.
BnoxyaaFba Bo xaprvlu oA BpeAHocr

pacnonolKl,l Bh 3a n po4ax6a
028

24.8.
BnoxyBaFba Bo xaprvlvl oA BpeAHocr cnopeA

o6jexrraBHara Bpe4Hocr npeKy go6uBKara nnn sary6ara
029

25" OcraHarr AonropoLt au $uHaHcrcKh cpeAcrBa 030

26" V. AOnfOPOtlH14 nOEAPyBAI-bA (032+033+034) 031 0 0

27" Ilo6apyBaFba oA noBp3aHh ApyrurBa 032

28. l-lo6apyBaFba oA KynyBaL{ h 033

29, Ocra Haru AonropoL{ Hn no6apyBaFba 034

30. vl. oAnolKEHu AAHor{Hh CPEACTBA 03s

3L. 5. TEKOB H 14 CPEACTBA (037+0 45+052+059) 036 687.304.858 492.937.L76

32, l. 3M l4XV1 (038+03 9+040+04 1+0 42+043l, 037 136.689.806 85.73L.48t

33" 3an uxu Ha cypo BvlHn u Marepujanu 038 101.772148 85.413.801

34.
3anvxvl Ha pe3epBHn AenoBrl, cnreH hHBeHTap,

annSanalKa h aBroryMh
039

35"
3aanxv Ha HeAoBpueHh npovl3loAvl

u nonYnpoh3BoAvl
040

36 3an nxn Ha roro Bn npoh3 BoAvl 04L

37" 3an nxv Ha rproBcKh croKr,i 042 34.917.658 3r7.680
38. 3an nxvl aa 6uonouKh cpeAcrBa 043



Pe4en

Spoj
no3url14JA OsHaxa

xa AOI-l

Spoj na

6ereuxa

[4g H oc
TexogHa

roAhHa

Iperxo4ua
roAIHa

L 2 3 4 5 6

39.
il. CPEACTBA v1n 14 rpynn3AOTyryBAtbE)
HAMEHET]4 3A nPOAAIKBA U npEKl4HATh PAEOTE!-bA

044

40,
I!I. KPATKOPOq Hh NOEAPYBAI.bA

(045+0 47 +048+049+0 50+05 1 )
045 47L.49L 540 384.553.640

4t, l-lo6apyBaFba oA noBp3a H h flpyrurBa 046 266,479 3 .03 8.7 18

42" Ilo6apyBaFba oA KynyBaqh 047 357.83 L.60L 199.595.522

43. llo6apyBaFba 3a AaAeH vl aBalcu Ha Ao6aByBaqh 048 1 1 1.596.559 158.559.690

44,

Ilo6apyBaFba oA AplxaBara no ocHoB Ha AaHoLlt4,

nphAoH ecn, qaphHa, aKLlu3vl v1 3a ocTaHarn AaBaqKlt
KoH AplKaBara (npernrarh)

049 1,.796.901

45. f-lo6apyBaFba oA Bpa6oren nre 0s0

46, Ocranarh KparKopor{Hh no6apyBaFba 051

47"
IV" KPATKOPOT{ H 14 Oh HAH CUCKU CPEACTBA

(053+056+057+058)
052 0 0

48. BnoxyeaFba Bo xa prvlu oA BpeAHocr (054+055) 053 0 0

48.a. BnoxyaaFba Kovl ce qyBaar Ao AocneBat-be 054

49.6"
BnoxyaaFba cnopeA o6jeKrhBHara BpeAHocr

npexy go6hBKara vnv sary6ara
055

49. Ilo6apyBaFba no AaAeHh 3aeMh Ha noBp3aHr ApyuJrBa 0s6

s0. llo6apyBaFba no AaAeHr 3aeMh 057

51. Ocra Haru KparKopo.r nw QwHaHchcKt4 cpeACTBa 058

52.
v. nAPhqHH CPEACTBA n nAPVlq Hl4 EKBHBMEHTh
(060+051)

059 79"L23.5t2 22.642.055

52,a, flapruHr cpeAcrBa 060 45.5 60.796 19.1_08.133

52,6, IlapruHr eKBrBaneHrh 061 33.5 62.7 L6 3.533.922

53"
vt. nflATEHh TPOlUOql,l 3AUAH]4TE

n EPro Avl vl n PECM ETAH U nphXOAl4 (ABp)
062 8L4.644.79r t4.726.224

54.
BKYNHA AKThBA:

CP EACTBA (00 1+035+036 +044+0621
063 LL.t49.890.L25 10.585.939.202

55" B. BOHE]4/|AHCHA EB]4AEHqvtJA - AKTl,lBA 064

56.

TIAChBA:

A. T'IABHhHA 14 PE3EPBh

( 0 5 5 +0 6 7 - 0 5 8 - 0 5 9 +0 7 0+07 L+0 7 5 - 0 7 5+07 7- 0 7 8 )

06s 5.530.3L7.583 5"350.592.255

57, I. OCHOBHA TflABHhHA 066 L,537.324 L.537.324
58. il. nPEMUVI HAEMUTV1PAHV1 AKqUV1 067

59. ilr. concrBEHl4 AKrlvlvl (-l 068

60. tv. 3Ant4uJAH, HEynflATEH KAnhrAn (-) 069

6L.

v. PEBMOPh3AqI4CKA PE3EPBA U PASnnRVl

oA BPEAHyBAIbE HA KOMnOHEHTh

HA OCTAHATA CEOnOATHA AOEVIBKA

070

62. Vl. PE3 E PB A (07 2+07 3+07 4l 07r L84.482 0

63" 3axoxcKh pe3epBvl 072 L84,482
64. Craryra pHV pe3epBh 073

65" OcraHarH pe3epBh 074



Pe4ex

6poj
no3ur{14JA Osnaxa

na AOU

Spoj xa

6ereurxa

J4gHoc

TexosHa

roAHHa

Iperxo4Ha

roAhHa

1. 2 3 4 5 6

66. vt t. AKyMy/t 14 PAHA AOEh BKA 075 5.359,226.64L

67, vilt. nPEHECEHA 3AryEA (-) 076 356. L92 2.6L2.L62.985

58" tx. AoEhBKA 3A AEflOBHATA TOAhHA 077 169,725.428 7 .97 L.2L7.916

69. x. 3Ary6A 3A AEIOBHATA TOAHHA 078 0

70.
xt. mABHhHA HA COnCTBEHU$UTE

HA MAT]4II HOTO APY]XTBO
079

7L, XII. HEKOHTPO/IhPAHO Yt{ ECTBO 080

72. E" OEBPCK14 (082+085+095) 081 5.6L9.572.442 5.225.346.947

73,
t. AortropoqHlt pE3EpBl4pAlbA 3A p1,13nl4n

14 TPotUOtlh (083+084)
082 0 0

74.
PeaeparpaFba 3a neH3h t4, ornpeMH v1Hv1

n cnhqHu o6apcKtl KoH epa6oreHrre
083

75.
OcraHarn Aonropolr H h pe3epBr paFba

3a pu3vlqu n rporxoql4
084

76, ll. AO/lfOPOt{Hh OEBPCK14 (og 086 }qo 093) 085 3.085.4t4.308 3.447.875"510

77, O6apcxn cnpeMa noBp3aHh ApyrurBa 086 13.301,.633 5.625. L L6

78" 06apcx u cnpeMa rqo6a ByBaL{ h 087 2.L80.004 40"425.595
79, O6epcxn 3a aBaHcr, Aeno3vrvl u Ray\uu 088

80" O6apcxu no 3aeM% il KpeAvlrvl cnpeMa noBp3aHn ApyrurBa 089 922.268.801 852.910. L36

8L. O6apcxh no 3aeMr h KpeAVru 090 2.L45.8L9,302 2.548.9L2.7 62

82" O6apcxr no xaprr u oA BpeAHocr 091

83. OcraHaru $uHaHchcxr o6apcKt4 092 L.844.568
84. OcraHarh Aonropolt au o6BpcKr4 093

85. M. OA/IOIKEHVI AAHOI{H14 OEBPCK]4 094

86" lV. KPATKOPOT{H14 OEBPCK14 (oe 096 ao108) 09s 2.534.158. r34 t.777.47L.337

87, 06apcxn cnpeMa noBp3aHn ApyrurBa 096 L6.592,320
88" 06apcx u cnpeMa 4o6aByBaq h 097 155.550.7 6L 108.262.092
89" O6epcxn 3a aBaHcvl, Aeno3hrvl tA Ray\vv1 098 252.558.003

90
O6spcKH no ocHoB Ha AaHoL{r4 h np vAoHecr Ha n/lara
H HaAOMeCTh Ha nnaTa

099

91" O6apcxr4 KoH epa6oreHhre 100

92" Texoan n AaHoLt an o6BpcKh 101 L.77 6.468.458 843 .3L2.408

93. Kparxopo.rHh pe3epBhpaFba 3a pusvl\n n rporuoqh L02

94. O6epcxn no 3aeMr h KpeAurvl cnpeMa noBp3aHh ApytrJrBa 103 249.52l-.368 r23.L75.327

95. O6epcxh no 3aeMr r KpeAnru 1,04 336.025.227 450.053.507

.i:i

11i1!:



Pe4eu

6poj no3uLl 14JA
Ognaxa

Ha AOI-I

Spoj na

6eaeuxa

14s H oc

TexoeHa

roAhHa

flperxo4Ha

roAhHa

L 2 3 4 5 5

96. 06epcxu no xaprh u oryBpeAHocr 105

97. O6apcxu no ocHoB Ha yqecrBo Bo pe3ynraror 106

98. Ocra Haru Qraxaxcvlctu o6apcxra r07

99. Ocraxarr KparKopo.{ Hu o6BpcKt4 108

L00.
v. oA/tolKEHo nnAKAlbE HA TpolUOqU U npUXOAVt
HA HAH]4TE nEPhOAh (nBP)

109

10L.

vl. oEBPcKh no ocHoB HA HETEKOBH]4 CPEACTBA

vnh rPyn u 3A oTTyryBAl-bE) Ko],l cE r{yBAAT

3A n POAAI}(EA Vl n pEKl4 HATh PAEOTE l-bA

110

L02"

BKYNHA NAChBA:

rflABHl4HA Vl PE3EPBh 14 OSBPCRU

(065+08 1+094+109+1 10)

LLL LL.L49.890.L25 10.585.939.202

L03 
"

B" BOH Et4ltAHCHA EBl4AEH ql4JA-nACh BA LT2

flrqe oAroBopHo 3a cocraByBaFbe na o6pa3eqor: [4nne h npe3hMe

Epoj oA perhcrapor Ha UHcru Ha cMeTKOBOAnTenU U

oBnacTeH h cMeTKoBoAhTe 6nuxa Maxerqoxrja

il orn Nc

Bo

Ha nqeH

Snnjaxa,(rauoBa Croj ra (

0102770

Bo,
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