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1.1. Називи и адреси на банките на издавачот 

Стопанска Банка Македонија АД Скопје 
Ул. 11 ти Октомври бр. 7 
1000 Скопје 
 
Алфа Банка АД Скопје 
Ул. Димитрие Чуповски бр.2 
1000 Скопје 
 
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 
Ул. Македонија бр. 9/11 
1000 Скопје 
 
1.2. Назив и адреса на покровителот на котацијата 

ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје, ул. Истарска бр. 33, Скопје 

1.3. Правни советници и останати советници 

Адвокат Дарко Стефановски од Битола е правен советник на АД УТТ 
МАКЕДОНИЈА Битола. 

1.4. Називот и седиштето на друштвата за ревизија кои вршеле 
ревизија на финансиските извештаи на друштвото во последните две 
години 

Друштвото за ревизија, Б и Љ, Боро и Љупчо Д.О.О. – Скопје, Дрезденска 
бр. 52, 1000 Скопје, ја изврши ревизијата на финансиските извештаи на АД 
УТТ МАКЕДОНИЈА Битола, за 2011 и 2012 година. 

1.5. Било какви квалификации на ревидираните годишни финансиски 

извештаи, одбивање на ревизорот да даде мислење на извештаите, 

или давање на негативно мислење на извештаите, доколку ги има. 

Во Ревидираните финансиски извештаи за 2011 година, ревизорот го даде 

следното Мислење: 

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, 

во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД УТТ 

МАКЕДОНИЈА –Битола заклучно со 31 декември 2011 година, како и 

неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што 

заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско 

известување што се прифатени и објавени во Република Македонија. 



Без да го квалификуваме нашето мислење Ви обрнуваме внимание дека на 

31.12.2011 година тековните обврски на АД УТТ МАКЕДОНИЈА - Битола ги 

надминуваат тековните средства за износ од 57.787 илјади денари (43.529 

илјади денари на 31.12.2010 година), а што предизвикува ликвидносни 

проблеми и укажува на постоење на материјална неизвесност во поглед на 

способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на 

претпоставката за континуитет, без ослободување дополнителна 

финансиска подршка од доминантниот акционер КАК ДОО Скопје. 

Во Ревидираните финансиски извештаи за 2012 година, ревизорот го даде 

следното Мислење: 

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, 

во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД УТТ 

МАКЕДОНИЈА –Битола заклучно со 31 декември 2012 година, како и 

неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што 

заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско 

известување што се прифатени и објавени во Република Македонија. 

Без да го квалификуваме нашето мислење Ви обрнуваме внимание дека на 

31.12.2012 година тековните обврски на АД УТТ МАКЕДОНИЈА - Битола ги 

надминуваат тековните средства за износ од 58.384 илјади денари (57.787 

илјади денари на 31.12.2011 година), а што предизвикува ликвидносни 

проблеми и укажува на постоење на материјална неизвесност во поглед на 

способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на 

претпоставката за континуитет, без ослободување дополнителна 

финансиска подршка од доминантниот акционер КАК ДОО Скопје. 

1.6. Мислење од надворешен експерт за делови од Проспектот, 

доколку истото е изготвено 

Не е изготвено мислење од надворешен експерт за делови од Проспектот.  

1.7. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на 

акции и нивната номинална вредност 

Барањето за котација се однесува на 35.000 обични акции издадени од АД 

УТТ МАКЕДОНИЈА Битола со номинална вредност од 51,13 со ISIN: 

MKMABI101013. 

II Податоци за издавачот и капиталот на издавачот  

2.1. Назив и седиште на издавачот 

Акционерско друштво за угостителство, туризам и трговија МАКЕДОНИЈА 

Битола 

Ул. Маршал Тито Бр. ББ Битола 

(“АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола” или “Друштвото”) 

2.2. Тековна состојба од Трговскиот регистар не постара од 3 дена  



Во Прилог 1 на овој Проспект е приложена Тековната состојба на АД УТТ 

МАКЕДОНИЈА Битола издадена  од Централниот регистар на Република 

Македонија на ден 25.04.2013 година. 

2.3. Износот на вкупниот капитал, поодделните родови на акции со 

нивните главни карактеристики, бројот и вкупната номинална 

вредност на секој род 

Според Статутот на АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола, основната главнина на 

АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола изнесува 1.789.521,00 евра односно 

108.617.840,00 денари и се состои од 35.000 обични акции со номинална 

вредност на една акција од 51,13 евра, односно 3.103,37 денари, кои на 

сопствениците им даваат право на глас во Собранието на Друштвото, при 

што една акција дава право на еден глас, право на исплата на дел од 

добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот на 

ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото. 

2.4. Одредбите од статутот кои ги регулираат промените во капиталот 

на издавачот и правата кои произлегуваат од различните родови на 

акции 

Основната главнина на друштвото може да се зголеми и намали со одлука 

на Собранието на Друштвото донесена во постапка иста како постапката за 

измени и дополнување на овој Статут. 

Основната главнина на Друштвото може да се зголеми со издавање на 

нови акции, на начин и постапка предвидени со закон. 

Одлука за зголемување на основната главнина со издавање на нови акции 

донесува Собранието на Друштвото со мнозинство гласови кое не може да 

изнесува помалку од две третини од акциите со право на глас преставени 

на собранието, освен ако со овој статут не се определи поголемо 

мнозинство. 

 

За полноважноста на Одлуката е потребна согласност на акционерите од 

секој род акции. За давањето согласност акционерите од секој род акции 

донесуваат посебна одлука. 

 

Одлуката за согласност на акционерите од секој род акции ја донесуваат со 

истото мнозинство со кое што е донесена одлуката за зголемување на 

основната главнина. 

 

Основната главнина на Друштвото може да се зголеми со одобрен капитал 

на начин и постапка предвидени со закон. 

Одлука за намалување на основната главнина Собранието на Друштвото 
со мнозинство гласови кое не може да изнсеува помалку од две третини од 
акциите со право на глас преставени на собранисто, освен ако со овој 
статут не се опредсли поголемо мнозинство. 
 
За полноважноста на Одлуката е потребна согласност на акционерите од 
секој род акции. За давањето согласност акционерите од секој род акции 
донесуваат посебна одлука.  



 

Одлуката за согласност на акционерите од секој род акции ја донесуваат со 

истото мнозинство со кое што е донесена одлуката за намалување на 

основната главнина. Со Одлуката за намалување на основната главнина се 

определуваат износот и целта, како и начините за спроведување на 

намалувањето на основната главнина. Ако намалувањето служи за 

делумна исплата на основната главнина на акционерите, тоа посебно се 

наведува во Одлуката. 

Основната главнина не може да се намали повеќе од најмалиот номинален 

износ определен за основната главнина со закон. 

Обичните акции на сопствениците им даваат: 

1. Право на глас на собранието на акционерското друштво 
2. Право на исплата на дел од добивката (дивиденда), што зависи од 

остварената добивка и се исплатува после исплатата на дивидендата за 
приоритетни акции 

3. Право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата, односно 
стечајната маса на Акционерското друштво 

2.5. Промените во структурата на капиталот за последните две години, 

во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на 

акции кои го сочинуваат вкупниот капитал 

Во 2011 и 2012 година, Друштвото нема извршено промени во износот на 

емитираниот капитал.  

Во текот на 2012 година, на јавна берзанска аукција продадени се 2.748 

партиципативни приоритетни акции во сопственост на Фондот за пензиско и 

инвалидско осигурување на Р. Македонија, кои во согласност со Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен капитал, со продажбата 

се претвораат во обични акции. Со тоа на 31.12.2012 година, сите 35.000 

акции издадени од АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола се обични акции. 

2.6. Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност, со 

опис за правилата и процедурите на конверзија 

Друштвото нема издадено должнички конвертабилни хартии од вредност. 

2.7. Имињата односно називите на акционерите кои поседуваат над 5% 

од акциите со право на глас 

 

 

 

 

Име и 

презиме/назив на 

акционерот 

Број на акции со 

право на глас 

Учество во акциите со право 

на глас 

К.А.К Доо Скопје 32.541 92,97% 



2.8. Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени 

друштва, краток опис на меѓусебната поврзаност, како и родот и бројот 

на акциите во сопственост на издавачот 

АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола не поседува мнозинско учество во други 

друштва. 

2.9. Ревидирани финансиски извештаи на издавачот и/или 

консолидирани ревидирани финансиски извештаи на издавачот и 

неговите зависни друштва, за периодот определен во условите за 

котација на посебните пазарни подсегменти 

Во Прилог 2 и Прилог 3 на овој Проспект се дадени Ревидираните 

финансиски извештаи на АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола, за 2011 и 2012 

година, изготвени согласно Меѓународните стандарди за финансиско 

известување составени од: Ревизорско мислење, Ревидиран биланс на 

состојба, Ревидиран биланс на успех, Ревидиран извештај за паричните 

текови, Ревидиран извештај за промените во капиталот и Ревидираните 

белешки кон финансиските извештаи. 

2.10. Податоци и информации доколку издавачот е во постапка на 

издавање на акции заради спојувања, поделби, или понуди за 

преземања други друштва 

Друштвото не  е во постапка на издавање на акции заради спојувања, 

поделби или понуди за преземања други друштва. 

III Податоци за деловни активности на издавачот 

3.1. Опис на основните дејности на издавачот, наведувајќи ги главните 

производи и услуги 

Основната дејност што ја обавува АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола е давање 

на угостителски услуги и услуги за сместување на домашни и странски 

гости, во чиј состав влегуваат хотелот Епинал со 4*, којшто располага со 74 

соби од кои 2 претседателски апартмани и 6 делукс соби и хотелот Широк 

сокак со 3* којшто располага со 23 соби и 2 деловни простории наменети за 

издавање под закуп. Друштвото меѓу другото е регистрирано за вршење на 

следните дејности: 

- производство, преработка и продажба на храна; 

- останати услуги од прехрана; 

- производство и продажба на слаткарски производи; 

- организирање на општествена исхрана; 

- вршење на туристички и агенциски услуги; и 

- трговија со мешовити стоки 



3.2. Информација за значајни нови производи 

АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола нема значајни нови производи. 

 

 

3.3. Приказ на приходите од продажба за последните две години 

 2012 2011  

Приходи од продажба 88.575.000 79.025.000 

3.4. Краток приказ на степенот на зависност (доколу постои) од 

патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски 

договори или нови производни постапки, доколку истите се од голема 

важност за работењето на издавачот 

Не постои зависност од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или 

финансиски договори или нови производни постапки. 

3.5. Информации за политиката на развојот и истражување на нови 

производи и постапки, во изминатите три години, доколку се 

значителни 

Во изминатите три години не се преземени значајни активности кои се 

однесуваат на политиката на развојот и истражување на нови производи. 

3.6. Информации за сите судски или арбитражни постапки, кои се во 

тек или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на 

финансиската состојба на издавачот 

Нема судски или арбитражни постапки кои се во тек или ќе настанат и кои 

можат да имаат значително влијание на финансиската состојба на 

издавачот. 

3.7.Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите 

3 години 

Квалификациона структура 2010 2011 2012 

Незавршено основно образование 1 1 1 

Основно образование 13 8 11 

3 години средно образование 28 19 20 

4 години средно образование 19 28 15 



Више образование 4 3 2 

Магистратура 0 0 0 

Вкупно 73 70 54 

3.8. Опис и вредност на значителните инвестиции во основни средства 

и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, за 

последните две години 

АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола во 2011 година набави 8 ЛЦД телелвизори за 

потребите на хотелот во износ од близу 150.000,00 денари и воспостави 

систем на сателитски антени и опрема за сателитска програма во износ од 

приближно 535.000,00 денари. 

Во 2012 година, купена е индивидуална станбена зграда – куќа до самиот 

хотел со вкупна вредност од безмалку 20.000.000,00 денари. Исто така 

набавено е товарно возило Ивеко во вредност од приближно 188,000,00 и 

товарна приколка во износ од 173.000,00 денари. Набавена е и опрема за 

парно – горилник и друга опрема за парно во вкупна вредност од 221.000,00 

денари 

Друштвото нема вложувања во хартии од вредност на други трговски 

друштва во 2011 и 2012 година. 

3.9. Место и позиција на издавачот во гранката (описно) 

Со остварени 12.983 ноќевања во 2012 година, од кои 7258 од странски 

гости или 72,4%, АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола е водечка компанија по 

бројот на остварени ноќевања во Битолско – Преспанскиот и Прилепскиот 

регион. 

IV Финансиски податоци 

4.1. Информација за следните финансиски податоци за последните три 

години: 

 2010 2011 2012 

Вкупни средства 329.947.000 326.924.000 340.538.000 

Вкупни обврски 299.129.000 308.680.000 317.140.000 

Добивка пред оданочување 3.338.000 -14.307.000 5.141.000 

Нето добивка по акција 90,99 -408,77 139,86 

Коефициент цена/добивка 10,99 -2,45 7,15 

Коеф. Цена/книгов. вредност на акција 0,76 1,12 0,97 

Износ на исплатена дивиденда по акција / / / 

Дивиденден принос / / / 

 

4.2. Податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинско 

учество, а кои  може  да  имаат  влијание  на  проценката  на  имотот  и  



обврските  на издавачот, финансиската состојба или добивката и 

загубата:  

АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола нема мнозинско учество во други трговски 
друштва. 

 

V Податоци за акциите за кои се бара котација 

5.1. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на 
акции и нивната номинална вредност 

Барањето за котација се однесува на 35.000 обични акции издаени од АД 

УТТ МАКЕДОНИЈА Битола, со номинална вредност од 51,13 евра по акција, 

со ISIN: MKMABI101013.  

5.2. Опис на правата кои им припаѓаат на акциите, а особено: правото 
на глас, правото на учество во добивката, како и правата во случај на 
стечај односно ликвидација на издавачот 

Обичните акции на АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола на акционерите им 
даваат право на глас, право на исплата на дел од  добивката (дивиденда) и 
право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно 
стечајната маса на друштвото, определени со Законот за трговските 
друштва и Статутот на Друштвото. 

5.3. Наведување на одредбите од Статутот на друштвото кои се 
однесуваат на собранието  на  акционери,  соопштенија  за  
акционерите,  право  на  глас, дивиденда, ликвидација на друштвото, 
откуп на сопствени акции 

Одредби за собрание на друштвото, правото на глас, соопштенија  за  
акционерите 

Секоја обична акција дава право на глас во Собранисто на Друштвото. 

Собранието на друштвото го сочинуваат сопствениците на акции што 

даваат право на глас во Собранието на Друштвото. 

 

Акционерите своите права во друштвото ги остваруваат на Собранието. 

Една акција дава право на еден глас. 

Собранието на Друштвото одлучува само во случаите изречно утврдени со 

закон и со овој Статут, а особено за: 

1. измени и дополнувања на Статутот на Друштвото; 

2. план за развој на Друштвото; 

3. деловната политика на Друштвото; 

4. зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото; 

5. промената на правата врзани за одделни видови и родови акции; 

6. именувањето и разрешувањето на членови на Одборот на Директори; 

7. одобрувањето на работата на Одборот на Директори; 



8. одобрување на годишните сметки, на финансиските извештаи и на 

годишниот извештај за работа на Друштвото во претходната 

деловна  година и одлучувањето за распределба на добивката; 

9. именувањето на ревизори на годишните сметки, како и контролори 

на управувањето со Друштвото; 

10. преобразбата на Друштвото во друго друштво и престанокот на 

Друштвото; 

11. издавање на обврзници; и 

12. статусните промени на Друштвото. 

 

Собранието на Друштвото не може да одлучува за прашања од областа на 

управувањето и водењето на работата на Друштвото, што спаѓаат во 

надлежност на Одборот на директори, освен кога тоа со Законот за 

трговски друштва поинаку не е определено. 

 

Собранието на Друштвото се свикува со објавување на повик до 

акционерите. Повикот се објавува во најмалку еден дневен весник. 

 

Рокот кој тече од денот на објавувањето на повикот за учество на 

Собранието до денот на одржувањето на Собранието изнесува 21 

календарски ден. 

 

Материјалите мораат да бидат достапни до акционерите од денот на 

објавувањето на јавниот повик. 

Собранието може да донесува одлуки и заклучоци само за предметите кои 

се уредно ставени на дневен ред. 

Собранието може да работи ако на седницата присуствуваат најмалку 

мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас. 

 

Ако на Собранието не се обезбеди кворумот од став 1 од овој член, се 

закажува нов термин за одржување на Собрание под услови предвидени 

со закон. 

Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право 

на глас претставени во Собранието, освен ако со законот или овој Статут 

не е определено поголемо или друго соодветно мнозинство или не се 

пропишани други услови во поглед на мнозинството со кое се донесуваат 

одлуките на Собранието. 

Одредби за ликвидација 

Друштвото е основано на неопределено време. 

 

Друштвото престанува со работа кога ќе настапи било која од причнните 

утврдени со закон и со статут. 

 

Друштвото престанува со одлука на Собранието на Друштвото која е 

донесена со гласовите кои претставуваат три четвртини од основната 

главнина претставена на Собранието на Друштвото при донесувањето на 

одлуката, како и во случаите прдвидени со закон. 



5.4. Статистички податоци за тргувањето со акциите на друштвото за 
период од три години 
 
Со акциите на АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола, со шифра за тргување: MABI, 
во последните 3 години (19.04.2010 до 19.04.2013 година) на Македонската 
берза за хартии од вредност АД Скопје истргувани се вкупно 214 обични 
акции по просечна цена од 1.000,00 денари по акција при што е остварен 
вкупен промет од 214.000 денари, при што единствена цена по која се 
тргувани акциите е 1.000,00 денари 

Движење на дневна просечна цена од 

19.04.2010 до 19.04.2013 година
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Обем на тргување во перод од 19.04.2010 до 19.04.2013 година
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VI Податоци за органите на управување на издавачот 

Членови на Одбор на директори (“ОД”): 

- Огњан Циговски 
- Страшо Соколоски 
- Борче Крстевски 
- Томислав Саздовски 
- Александар Видоевски 

 

Име и презиме Огњан Циговски 

Деловна адреса Ул. Маршал Тито бр. ББ 



Битола 

Функција што ја врши кај издавачот и 

датум од кога ја врши таа функција 

Претседател на Одбор на 

директори – 04.06.2001 година 

Податок за основните активности кои 

членот на ОД ги врши надвор од 

работењето во издавачот (доколку тие 

активности се значајни издавачот) 

Членот на ОД не врши 

значајни активности надвор од 

работењето во Друштвото. 

Податок за природата на било каква 

поврзаност на членот на ОД со другите 

членови на ОД на издавачот 

Не постои поврзаност на 

членот на ОД со другите 

членови на ОД на Друштвото 

Податоци за релевантното менаџерско 

и експертско работно искуство на 

членот на ОД 

Членот на ОД има 

долгогодишно менаџерско 

искуство 

Имиња на друштва во кои членот на ОД 

е исто така член на одбор на директори/ 

управен одбор/ надзорен одбор или 

содружник/ акционер во последните пет 

години и податок  дали ОД членот е се 

уште член/ содружник/ акционер  

Членот на ОД е содружник е 

во К.А.К. ДОО Скопје и 

истовремено е и управител на 

истото друштво. 

Членот на ОД е содружник во 

Скијачки центар Заре 

Лазаревски ДОО, с. Маврово и 

истовремено е и управител на 

истото друштво. 

Податок дали членот на ОД бил член на 

одбор на директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно лице 

против кое е поведена стечајна, 

предстечајна или ликвидациона 

постапка последниве пет години 

Во последните пет години 

членот на ОД не бил член на 

одбор на директори/ 

управниот или надзорниот 

одбор на правно лице против 

кое е поведена стечајна, 

предстечајна или 

ликвидациона постапка 

Податок дали на членот на ОД му е 

изречена мерка на безбедност забрана 

за вршење на професија, дејност или 

должност од определено занимање кое 

делумно или во целост е опфатено во 

предметот на работењето на издавачот 

во последните пет години (со податок 

кога била изречена мерката и до кога 

Во последните пет години на 

членот на ОД не му е 

изречена мерка на безбедност 

забрана за вршење на 

професија, дејност или 

должност од определено 

занимање кое делумно или во 

целост е опфатено во 

предметот на работењето на 



траела забраната)  Друштвото 

Податок дали членот на ОД има 

сопствено учество во основната 

главнина на издавачот и во гласачка 

структура на издавачот, со податок за 

износот на тоа учество 

Членот на ОД нема сопствено 

учество во основната 

главнина на Друштвото и во 

гласачката структура на 

Друштвото 

Податок за потенцијален судир на 

интереси помеѓу одговорностите кои 

членот на ОД ги има кај издавачот и 

неговите приватни интереси или 

одговорности 

Не постои потенцијален судир 

на интереси помеѓу 

одговорностите кои членот на 

ОД ги има во Друштвото и 

неговите приватни интереси 

или одговорности 

Податок за постоење на договор за 

соработка помеѓу членот на ОД и 

големите акционери, клиентите, 

добавувачите и други лица врз основа 

на што членот на ОД бил избран за 

член на ОД во издавачот 

Не постои договор за 

соработка помеѓу членот на 

ОД и големите акционери, 

клиентите, добавувачите и 

други лица врз основа на што 

членот на ОД бил избран за 

член на ОД во Друштвото 

Податоци за постоење на било какво 

ограничување на располагањето со 

акциите кои членот на ОД ги поседува 

во издавачот во определен временски 

период 

Членот на ОД не поседува 

акции во Друштвото 

 

Име и презиме Страшо Соколоски 

Деловна адреса Ул. Маршал Тито бр. ББ 

Битола 

Функција што ја врши кај издавачот и 

датум од кога ја врши таа функција 

Член на Одбор на директори 

од 04.06.2001 година и 

Генерален извршен директор 

– 02.11.2009 година 

Податок за основните активности кои 

членот на ОД ги врши надвор од 

работењето во издавачот (доколку тие 

активности се значајни издавачот) 

Членот на ОД не врши 

значајни активности надвор од 

работењето во Друштвото. 



Податок за природата на било каква 

поврзаност на членот на ОД со другите 

членови на НО на издавачот 

Не постои поврзаност на 

членот на ОД со другите 

членови на ОД  на Друштвото 

Податоци за релевантното менаџерско 

и експертско работно искуство на 

членот на ОД 

Членот на ОД има менаџерско 

искуство од 1999 година 

Имиња на друштва во кои членот на ОД 

е исто така член на одбор на директори/ 

управен одбор/ надзорен одбор или 

содружник/ акционер во последните пет 

години и податок  дали членот на ОД е 

се уште член/ содружник/ акционер  

Во последните пет години 

членот на ОД не бил и не е 

член на одбор на директори/ 

управен одбор/ надзорен 

одбор или содружник/ 

акционер во други друштва. 

Податок дали членот на ОД бил член на 

одбор на директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно лице 

против кое е поведена стечајна, 

предстечајна или ликвидациона 

постапка последниве пет години 

Во последните пет години 

членот на ОД не бил член на 

одбор на директори/ 

управниот или надзорниот 

одбор на правно лице против 

кое е поведена стечајна, 

предстечајна или 

ликвидациона постапка 

Податок дали на членот на ОД му е 

изречена мерка на безбедност забрана 

за вршење на професија, дејност или 

должност од определено занимање кое 

делумно или во целост е опфатено во 

предметот на работењето на издавачот 

во последните пет години (со податок 

кога била изречена мерката и до кога 

траела забраната)  

Во последните пет години на 

членот на ОД не му е 

изречена мерка на безбедност 

забрана за вршење на 

професија, дејност или 

должност од определено 

занимање кое делумно или во 

целост е опфатено во 

предметот на работењето на 

Друштвото 

Податок дали членот на ОД има 

сопствено учество во основната 

главнина на издавачот и во гласачка 

структура на издавачот, со податок за 

износот на тоа учество 

Членот има 20 обични акции 

со кои учествува во гласачката 

структура на Друштвото со 

0,057 % 

Податок за потенцијален судир на 

интереси помеѓу одговорностите кои 

членот на ОД ги има кај издавачот и 

неговите приватни интереси или 

одговорности 

Не постои потенцијален судир 

на интереси помеѓу 

одговорностите кои членот на 

ОД ги има во Друштвото и 

неговите приватни интереси 



или одговорности 

Податок за постоење на договор за 

соработка помеѓу членот на ОД и 

големите акционери, клиентите, 

добавувачите и други лица врз основа 

на што членот на ОД бил избран за 

член на ОД во издавачот 

Не постои договор за 

соработка помеѓу членот на 

ОД и големите акционери, 

клиентите, добавувачите и 

други лица врз основа на што 

членот на ОД бил избран за 

член на ОД во Друштвото 

Податоци за постоење на било какво 

ограничување на располагањето со 

акциите кои членот на ОД ги поседува 

во издавачот во определен временски 

период 

Не постојат податоци за 

постоење на било какво 

ограничување на 

располагањето со акциите кои 

членот на ОД ги поседува во 

Друштвото во определен 

временски период 

 

Име и презиме Борче Крстевски 

Деловна адреса Ул. Маршал Тито бр. ББ 

Битола 

Функција што ја врши кај издавачот и 

датум од кога ја врши таа функција 

Член на Одбор на директори и 

Извршен директор – 

19.02.2013 година 

Податок за основните активности кои 

членот на ОД ги врши надвор од 

работењето во издавачот (доколку тие 

активности се значајни издавачот) 

Членот на ОД не врши 

значајни активности надвор од 

работењето во Друштвото 

Податок за природата на било каква 

поврзаност на членот на ОД со другите 

членови на ОД на издавачот 

Не постои поврзаност на 

членот на ОД со другите 

членови на ОД  на Друштвото 

Податоци за релевантното менаџерско 

и експертско работно искуство на 

членот на ОД 

Членот на ОД има 

долгогодишно менаџерско 

работно искуство  

Имиња на друштва во кои членот на ОД 

е исто така член на одбор на директори/ 

управен одбор/ надзорен одбор или 

Во последните пет години не 

бил и не е член на одбор на 

директори/ управен одбор/ 



содружник/ акционер во последните пет 

години и податок  дали членот на ОД е 

се уште член/ содружник/ акционер  

надзорен одбор или 

содружник/ акционер во други 

друштва. 

Податок дали членот на ОД бил член на 

одбор на директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно лице 

против кое е поведена стечајна, 

предстечајна или ликвидациона 

постапка последниве пет години 

Во последните пет години 

членот на ОД не бил член на 

одбор на директори/ 

управниот или надзорниот 

одбор на правно лице против 

кое е поведена стечајна, 

предстечајна или 

ликвидациона постапка 

Податок дали на членот на ОД му е 

изречена мерка на безбедност забрана 

за вршење на професија, дејност или 

должност од определено занимање кое 

делумно или во целост е опфатено во 

предметот на работењето на издавачот 

во последните пет години (со податок 

кога била изречена мерката и до кога 

траела забраната)  

Во последните пет години на 

членот на ОД не му е 

изречена мерка на безбедност 

забрана за вршење на 

професија, дејност или 

должност од определено 

занимање кое делумно или во 

целост е опфатено во 

предметот на работењето на 

Друштвото 

Податок дали членот на ОД има 

сопствено учество во основната 

главнина на издавачот и во гласачка 

структура на издавачот, со податок за 

износот на тоа учество 

Членот на ОД Нема сопствено 

учество во основната 

главнина на Друштвото и во 

гласачката структура на 

Друштвото 

Податок за потенцијален судир на 

интереси помеѓу одговорностите кои 

членот на ОД ги има кај издавачот и 

неговите приватни интереси или 

одговорности 

Не постои потенцијален судир 

на интереси помеѓу 

одговорностите кои членот на 

ОД ги има во Друштвото и 

неговите приватни интереси 

или одговорности 

Податок за постоење на договор за 

соработка помеѓу членот на ОД и 

големите акционери, клиентите, 

добавувачите и други лица врз основа 

на што членот на ОД бил избран за 

член на ОД во издавачот 

Не постои договор за 

соработка помеѓу членот на 

ОД и големите акционери, 

клиентите, добавувачите и 

други лица врз основа на што 

членот на ОД бил избран за 

член на ОД во Друштвото 

Податоци за постоење на било какво 

ограничување на располагањето со 

Не поседува акции во 



акциите кои членот на ОД ги поседува 

во издавачот во определен временски 

период 

Друштвото 

 

Име и презиме Томислав Саздовски 

Деловна адреса Ул. Маршал Тито бр. ББ 

Битола 

Функција што ја врши кај издавачот и 

датум од кога ја врши таа функција 

Неизвршен член на Одбор на 

директори– 02.11.2009 година. 

Податок за основните активности кои 

членот на ОД ги врши надвор од 

работењето во издавачот (доколку тие 

активности се значајни издавачот) 

Членот на ОД не врши 

значајни активности надвор од 

работењето во Друштвото 

Податок за природата на било каква 

поврзаност на членот на ОД со другите 

членови на ОД на издавачот 

Не постои поврзаност на 

членот на ОД со другите 

членови на ОД  на Друштвото 

Податоци за релевантното менаџерско 

и експертско работно искуство на 

членот на ОД 

Членот на ОД бил Генерален 

извршен директор во 

Друштвото од 2001 до 2009 

година. 

Имиња на друштва во кои членот на ОД 

е исто така член на одбор на директори/ 

управен одбор/ надзорен одбор или 

содружник/ акционер во последните пет 

години и податок  дали членот на ОД е 

се уште член/ содружник/ акционер  

Во последните пет години 

членот на ОД не бил и не е 

член на одбор на директори/ 

управен одбор/ надзорен 

одбор или содружник/ 

акционер во други друштва. 

Податок дали членот на ОД бил член на 

одбор на директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно лице 

против кое е поведена стечајна, 

предстечајна или ликвидациона 

постапка последниве пет години 

Во последните пет години 

членот на ОД не бил член на 

одбор на директори/ 

управниот или надзорниот 

одбор на правно лице против 

кое е поведена стечајна, 

предстечајна или 

ликвидациона постапка 

Податок дали на членот на ОД му е Во последните пет години на 



изречена мерка на безбедност забрана 

за вршење на професија, дејност или 

должност од определено занимање кое 

делумно или во целост е опфатено во 

предметот на работењето на издавачот 

во последните пет години (со податок 

кога била изречена мерката и до кога 

траела забраната)  

членот на ОД не му е 

изречена мерка на безбедност 

забрана за вршење на 

професија, дејност или 

должност од определено 

занимање кое делумно или во 

целост е опфатено во 

предметот на работењето на 

Друштвото 

Податок дали членот на ОД има 

сопствено учество во основната 

главнина на издавачот и во гласачка 

структура на издавачот, со податок за 

износот на тоа учество 

Членот на ОД нема сопствено 

учество во основната 

главнина на Друштвото и во 

гласачка структура на 

Друштвото 

Податок за потенцијален судир на 

интереси помеѓу одговорностите кои 

членот на ОД ги има кај издавачот и 

неговите приватни интереси или 

одговорности 

Не постои потенцијален судир 

на интереси помеѓу 

одговорностите кои членот на 

ОД ги има во Друштвото и 

неговите приватни интереси 

или одговорности 

Податок за постоење на договор за 

соработка помеѓу членот на ОД и 

големите акционери, клиентите, 

добавувачите и други лица врз основа 

на што членот на ОД бил избран за 

член на ОД во издавачот 

Не постои договор за 

соработка помеѓу членот на 

ОД и големите акционери, 

клиентите, добавувачите и 

други лица врз основа на што 

членот на ОД бил избран за 

член на ОД во Друштвото 

Податоци за постоење на било какво 

ограничување на располагањето со 

акциите кои членот на ОД ги поседува 

во издавачот во определен временски 

период 

Не поседува акции во 

Друштвото 

 

Име и презиме Александар Видоевски 

Деловна адреса Ул. Маршал Тито бр. ББ 

Битола 

Функција што ја врши кај издавачот и Неизвршен член на Одбор на 



датум од кога ја врши таа функција директори– 19.02.2013 

Податок за основните активности кои 

членот на ОД ги врши надвор од 

работењето во издавачот (доколку тие 

активности се значајни издавачот) 

Членот на ОД не врши 

значајни активности надвор од 

работењето во Друштвото 

Податок за природата на било каква 

поврзаност на членот на ОД со другите 

членови на ОД на издавачот 

Не постои поврзаност на 

членот на ОД со другите 

членови на ОД  на Друштвото 

Податоци за релевантното менаџерско 

и експертско работно искуство на 

членот на ОД 

Членот на ОД има 

долгогодишно менаџерско 

работно искуство  

Имиња на друштва во кои членот на ОД 

е исто така член на одбор на директори/ 

управен одбор/ нНадзорен одбор или 

содружник/ акционер во последните пет 

години и податок  дали членот на ОД е 

се уште член/ содружник/ акционер  

Во последните пет години 

членот на ОД не бил и не е 

член на одбор на директори/ 

Управен одбор/ надзорен 

одбор или содружник/ 

акционер во други друштва. 

Податок дали членот на ОД бил член на 

одбор на директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно лице 

против кое е поведена стечајна, 

предстечајна или ликвидациона 

постапка последниве пет години 

Во последните пет години 

членот на ОД не бил член на 

одбор на директори/ 

управниот или надзорниот 

одбор на правно лице против 

кое е поведена стечајна, 

предстечајна или 

ликвидациона постапка 

Податок дали на членот на ОД му е 

изречена мерка на безбедност забрана 

за вршење на професија, дејност или 

должност од определено занимање кое 

делумно или во целост е опфатено во 

предметот на работењето на издавачот 

во последните пет години (со податок 

кога била изречена мерката и до кога 

траела забраната)  

Во последните пет години на 

членот на ОД не му е 

изречена мерка на безбедност 

забрана за вршење на 

професија, дејност или 

должност од определено 

занимање кое делумно или во 

целост е опфатено во 

предметот на работењето на 

Друштвото 

Податок дали членот на ОД има 

сопствено учество во основната 

главнина на издавачот и во гласачка 

структура на издавачот, со податок за 

Нема сопствено учество во 

основната главнина на 

Друштвото и во гласачката 

структура на Друштвото 



износот на тоа учество 

Податок за потенцијален судир на 

интереси помеѓу одговорностите кои 

членот на ОД ги има кај издавачот и 

неговите приватни интереси или 

одговорности 

Не постои потенцијален судир 

на интереси помеѓу 

одговорностите кои членот на 

ОД ги има во Друштвото и 

неговите приватни интереси 

или одговорности 

Податок за постоење на договор за 

соработка помеѓу членот на ОД и 

големите акционери, клиентите, 

добавувачите и други лица врз основа 

на што членот на ОД бил избран за 

член на ОД во издавачот 

Не постои договор за 

соработка помеѓу членот на 

ОД и големите акционери, 

клиентите, добавувачите и 

други лица врз основа на што 

членот на ОД бил избран за 

член на ОД во Друштвото 

Податоци за постоење на било какво 

ограничување на располагањето со 

акциите кои членот на ОД ги поседува 

во издавачот во определен временски 

период 

Не поседува акции во 

Друштвото 

VII Развојни перспективи 

1. Информација за развојните перспективи во деловното работење, 
особено во производството, продажбата и трошоците за период од 3 
години 

Во наредните три години АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола очекува поголем 
прилив на странски гости и тоа од Р. Турција, каде што нашето Друштво 
низа години учествува на саем во истата држава, со цел промоција на 
нашите угостителско – туристички услуги. Исто така, бидејќи е планирано 
реновирање на термоцентралата РЕК Битола, а се предвидува да се 
работи по фази, околу 3 години очекуваме одреден број на работници од Р. 
Македонија, Р. Србија и од Русија по 3-4 месеци годишно да бидат 
сместени во нашите објекти. Исто така, голем дел од нашите иселеници 
коишто годишните одмори ги користат во родниот крај, посебно во месеците 
јули и август, очекуваме да бидат сместени во нашите хотели. За таа цел, 
ги намаливме цените во хотелот Широк Сокак, со цел да одговориме на 
побарувачката на пазарот.  

Нашите очекувања се оптимистички и тоа, очекуваме раст на приходите за 
најмалку 5% годишно, со помал раст на трошоците од околу 2% годишно,  а 
со тоа и остварување на добивка. 

 



2. Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во 
наредните три години 

Со оглед на тоа дека основната дејност на Друштвото е давање на 
угостителски услуги, во наредните три години сите активности ке бидат 
насочени кон подобро искористување на постоечките капацитети, 
намалување на непродуктивните трошоци, остварување на поголем приход, а 
со тоа и зголемување на добивката со околу 7-10% годишно. 

VIII Финансиски извештаи 

Во Прилог 2 и Прилог 3 на овој Проспект се дадени Ревидираните 

финансиски извештаи на АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола, за 2011 и 2012 

година, изготвени согласно Меѓународните стандарди за финансиско 

известување составени од: Ревизорско мислење, Ревидиран биланс на 

состојба, Ревидиран биланс на успех, Ревидиран извештај за паричните 

текови, Ревидиран извештај за промените во капиталот и Ревидираните 

белешки кон финансиските извештаи. 

 

 

АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола 

Генерален извршен директор 

Страшо Соколоски 
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B i Q, 

Boro i Qup~o 

Revizija, Procenka 

i Finansiski 

Konsalting 

Drezdenska br 52 

1000 Skopje 

Makedonija 

Tel:   +389 (2) 3066-604 

Tel:   +389 (2) 3061-185 

Faks: +389 (2) 3094-919 

d.o.o. - Skopje    

 

 

IZVE[TAJ NA NEZAVISNIOT REVIZOR 
 

Do Akcionerite i Odborot na direktori na 

AD UTT MAKEDONIJA - Bitola 

 

Nie izvr{ivme revizija na prilo`enite finansiski izve{tai na AD UTT 

MAKEDONIJA - Bitola {to gi vklu~uvaat izve{tajot za finansiskata sostojba 

zaklu~no so 31 dekemvri 2011 godina, bilansot na uspeh, izve{tajot za seopfatna 

dobivka, izve{tajot za promeni vo glavninata, izve{tajot za pari~ni tekovi za 

godinata {to zavr{i toga{, pregledot na zna~ajnite smetkovodstveni politiki i 

drugi objasnuva~ki informacii. 

 

Odgovornost na rakovodstvoto za finansiskite izve{tai 
 

Rakovodstvoto na AD UTT MAKEDONIJA - Bitola e odgovorno za podgotvuvaweto 

i objektivnoto prezentirawe na ovie finansiski izve{tai vo soglasnost so 

Me|unarodnite standardi za finansisko izvestuvawe {to se prifateni i objaveni vo 

Republika Makedonija, i za interna kontrola {to e relevantna za podgotvuvaweto i 

objektivnoto prezentirawe na finansiskite izve{tai {to se oslobodeni od 

materijalno pogre{no prika`uvawe, bez razlika dali e rezultat na izmama ili 

gre{ka. 

 

Odgovornost na revizorot 
 

Na{a odgovornost e da izrazime mislewe za ovie finansiski izve{tai vrz osnova na 

na{ata revizija. Nie ja sprovedovme na{ata revizija vo soglasnost so 

Me|unarodnite standardi za revizija. Tie standardi baraat da gi po~ituvame 

eti~kite barawa i  da ja planirame i izvr{ime revizijata za da dobieme razumno 

uveruvawe za toa dali finansiskite izve{tai se oslobodeni od materijalno 

pogre{no prika`uvawe. 

 

Revizijata vklu~uva izvr{uvawe na postapki za pribavuvawe na revizorski dokazi za 

iznosite i obelodenuvawata vo finansiskite izve{tai. Izbranite postapki zavisat 

od rasuduvaweto na revizorot, vklu~uvaj}i ja i procenkata na rizicite od 

materijalno pogre{no prika`uvawe na finansiskite izve{tai, bez razlika dali e 

rezultat na izmama ili gre{ka. Koga gi pravi tie procenki na rizikot, revizorot ja 

razgleduva internata kontrola relevantna za podgotvuvaweto i objektivnoto 

prezentirawe na finansiskite izve{tai na Dru{tvoto za da oblikuva revizorski 

postapki {to se soodvetni vo okolnostite, no ne za celta na izrazuvawe na mislewe 

za efektivnosta na internata kontrola na Dru{tvoto. Revizijata isto taka vklu~uva 

i ocenka na soodvetnosta na koristenite smetkovodstveni politiki i na razumnosta 

na smetkovodstvenite procenki napraveni od strana na rakovodstvoto, kako i ocenka 

na sevkupnoto prezentirawe na finansiskite izve{tai. 
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Nie veruvame deka revizorskite dokazi {to gi imame pribaveno se dovolni i 

soodvetni za da obezbedat osnova za na{eto revizorsko mislewe. 
 

Mislewe 
 

Spored na{e mislewe, finansiskite izve{tai objektivno ja prezentiraat, vo site 

materijalni aspekti, finansiskata sostojba na AD UTT MAKEDONIJA - Bitola 

zaklu~no so 31 dekemvri 2011 godina, kako i negovata finansiska uspe{nost i 

negovite pari~ni tekovi za godinata {to zavr{i toga{ vo soglasnost so 

Me|unarodnite standardi za finansisko izvestuvawe {to se prifateni i objaveni vo 

Republika Makedonija. 

 

Bez da go kvalifikuvame na{eto mislewe Vi obrnuvame vnimanie deka na 31.12.2011 

godina tekovnite obvrski na AD UTT MAKEDONIJA - Bitola gi nadminuvaat 

tekovnite sredstva za iznos od 57.787 iljadi denari (43.529 iljadi denari na 31.12.2010 

godina), a {to predizvikuva likvidnosni problemi i uka`uva na postoewe na 

materijalna neizvesnost vo pogled na sposobnosta na Dru{tvoto da prodol`i da 

raboti vrz osnova na pretpostavkata za kontinuitet, bez obezbeduvawe dopolnitelna 

finansiska podr{ka od dominantniot akcioner KAK dooel Skopje. 

 

Skopje, 8 maj 2012 godina 

 
 Ovlasten revizor 

        Revizija, procenka i 

      Borislav Atanasovski     finansiski konsalting 

       B i Q, Boro i Qup~o 
                  d.o.o - Skopje 

 

     Upravitel 

 

            Qup~o Pecev 
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AD UTT MAKEDONIJA - Bitola 

 

BILANS NA USPEH  

za godinata zavr{ena na 31 dekemvri 2011 godina 

 

 

 

 

 
 

Odbor na direktori 
 

Generalen izvr{en direktor 
 

 

 

Bele{kite sodr`ani od strana 9 do 23 se sostaven 

del na ovie finansiski izve{tai 
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AD UTT MAKEDONIJA - Bitola 
 

IZVE[TAJ ZA SEOPFATNA DOBIVKA 

za godinata zavr{ena na 31 dekemvri 2011 godina 
 

 

 

 

 
 

 

Bele{kite sodr`ani od strana 10 do 23 se sostaven 

del na ovie finansiski izve{tai 
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AD UTT MAKEDONIJA - Bitola 
 

IZVE[TAJ ZA FINANSISKA SOSTOJBA 

za godinata zavr{ena na 31 dekemvri 2011 godina 
 

 
 

Odbor na direktori 
 

Generalen izvr{en direktor 
 

 

Bele{kite sodr`ani od strana 9 do 23 se sostaven 

del na ovie finansiski izve{tai 
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AD UTT MAKEDONIJA - Bitola 

 

IZVE[TAJ ZA PROMENI VO GLAVNINATA 

za godinata zavr{ena na 31 dekemvri 2011 godina 

 

 

 
 2011 godina 

 
 

 
 2010 godina 

 
 

 
Bele{kite sodr`ani od strana 9 do 23 se sostaven 

del na ovie finansiski izve{tai 
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AD UTT MAKEDONIJA - Bitola 

 

IZVE[TAJ ZA PARI^NITE TEKOVI  

za godinata zavr{ena na 31 dekemvri 2011 godina 
 

 

 
 

 

Bele{kite sodr`ani od strana 9 do 23 se sostaven 

del na ovie finansiski izve{tai 
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AD UTT MAKEDONIJA - Bitola 

 

BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI 
 

 

 

 

 

 

1. OP[TO 

 

 

1.1. Akcionerskoto dru{tvo za ugostitelstvo, turizam i trgovija MAKEDONIJA 

- Bitola osnovano e i raboti vo Republika Makedonija. Skrateniot naziv na 

Dru{tvoto glasi: AD UTT MAKEDONIJA - Bitola. 

 

Osnovnata dejnost {to ja obavuva AD UTT MAKEDONIJA - Bitola e obavuvawe na 

ugostitelski uslugi i uslugi za smestuvawe na doma{ni i stranski gosti. Dru{tvoto, 

me|u drugite, e registrirano i za obavuvawe na slednite dejnosti: 
 

- proizvodstvo, prerabotka i proda`ba na hrana; 

- ostanati uslugi od prehrana; 

- proizvodstvo i proda`ba na slatkarski proizvodi; 

- organizirawe na op{testvena ishrana; 

- vr{ewe na turisti~ki i agenciski uslugi; 

- trgovija so me{oviti stoki. 
 

 

1.2. Na 31.12.2011 godina akcionerskata glavnina na AD UTT MAKEDONIJA - 

Bitola se sostoi od 35.000 akcii, od koi 32.252 ili 92,15% se obi~ni akcii i 2.748 ili 

7,85% se prioritetni akcii.   
 

Akcioneri so u~estvo pogolemo od 5% vo vkupnata akcionerska glavnina se: 

- KAK doo Skopje so u~estvo od 73,73%; 

- Cigovski Ogwan so u~estvo od 11,19%; 

- Fondot za penzisko i invalidsko osiguruvawe na Republika Makedonija, koj gi 

poseduva site prioritetni akcii, so u~estvo od 7,85%. 
 

Nominalnata vrednost na edna akcija iznesuva 51,129 evra. 
 

 

1.3. Brojot na vrabotenite vo AD UTT MAKEDONIJA - Bitola na 31.12.2011 

godina iznesuva{e 71 lice (71 lice i na 31.12.2010 godina). 
 

 

1.4 Sedi{teto na Dru{tvoto e na ul. Mar{al Tito bb, Bitola. 
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AD UTT MAKEDONIJA - Bitola 

 

BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI 

 

 

 

 

2. OSNOVI ZA IZGOTVUVAWE NA FINANSISKITE IZVE[TAI 

 

 

2.1. Propisi 
 

Finansiskite izve{tai na AD UTT MAKEDONIJA - Bitola se izgotveni vo 

soglasnost so me|unarodnite smetkovodstveni standardi i me|unarodnite standardi 

za finansisko izvestuvawe {to se prifateni i objaveni vo Republika Makedonija. 

 

Me|unarodnite standardi za finansisko izvestuvawe {to se primenuvaat vo 

Republika Makedonija se objaveni vo Pravilnikot za vodewe na smetkovodstvo vo 

Slu`ben vesnik na Republika Makedonija broj 159 od 29 dekemvri 2009 godina, a 

primenlivi se od 01 januari 2010 godina. 

 

Finansiskite izve{tai se prika`ani vo iljadi denari, osven ako ne e poinaku 

navedeno. Tamu kade {to e potrebno, sporedbenite podatoci se prilagodeni i 

usoglaseni so cel da odgovaraat na izvr{enoto prika`uvawe vo tekovnata godina. 

 

2.2. Osnovni smetkovodstveni metodi 

 

Finansiskite izve{tai se podgotveni vrz osnova na metodot na nabavna vrednost.  

 

2.3. Kontinuitet vo raboteweto 

 

Finansiskite izve{tai se izgotveni vrz osnova na pretpostavkata za kontinuitet vo 

raboteweto. Toa zna~i deka Dru{tvoto }e prodol`i da raboti vo dogledna idnina. 

 

2.4. Koristewe na smetkovodstveni procenki i rasuduvawa 

 

Pri podgotvuvaweto na finansiskite izve{tai Dru{tvoto primenuva odredeni 

smetkovodstveni procenki. Nekoi stavki vo finansiskite izve{tai se procenuvaat 

zatoa {to nemo`at precizno da se izmerat. Procenuvaweto vklu~uva rasuduvawa {to 

se zasnovani na posledni raspolo`livi informacii.  

 

Smetkovodstveni procenki se upotrebuvaat pri procenuvawe na korisniot vek na 

upotreba na materijalnite i nematerijalnite sredstva, objektivnata vrednost na 

pobaruvawata, odnosno nivnata naplatlivost i drugi stavki. 

 

Vo tekot na periodite odredeni procenki mo`e da se revidiraat dokolku se slu~at 

promeni vo okolnostite {to bile osnova za procenkata, kako rezultat na novi 

informacii ili posledovatelni slu~uvawa. 
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3. OSNOVNI SMETKOVODSTVENI POLITIKI 

 

Osnovnite smetkovodstveni politiki primeneti pri izgotvuvawe na finansiskite 

izve{tai se prika`ani vo ponatamo{niot tekst. 

 

 

3.1. Politika na evidentirawe na prihodite 

 

Dru{tvoto evidentira prihodi od proda`ba na proizvodi, stoki i uslugi vo 

momentot na nivnata isporaka na svoite klienti. Prihodite se evidentiraat so 

primena na principot na fakti~nost na nastanite, odnosno vo momentot na nivnoto 

nastanuvawe.  

 

3.2. Prihodi od kamati 

 

Kamatite nastanati po osnov na pobaruvawa od delovnite odnosi i plasmani se 

iska`uvaat kako prihodi od kamati. 

 

3.3. Kamati kako rashod 

 

Kamatite nastanati po osnov na finansiski obvrski, kako i po osnov na obvrski od 

delovnite odnosi se iska`uvaat kako rashodi od kamati. 

 

3.4. Tekovno i investiciono odr`uvawe 

 

Tro{ocite za tekovno i investiciono odr`uvawe na osnovnite sredstva se 

nadomestuvaat od prihodot na presmetkovniot period koga }e nastanat.  

 

Rekonstrukciite i adaptaciite so koi se menuva kapacitetot ili namenata na 

osnovnite sredstva se kni`at kako zgolemuvawe na vrednosta na osnovnite sredstva. 

 

3.5. Osnovni sredstva 

 

Nabavkite na osnovnite sredstva vo tekot na godinata se evidentiraat po nabavna 

vrednost. Nabavnata vrednost na osnovnite sredstva se sostoi od fakturnata 

vrednost na nabavenite osnovni sredstva zgolemena za site tro{oci nastanati do 

nivnoto stavawe vo upotreba. Vo soglasnost so propisite koi porano se primenuvaa 

vo Republika Makedonija, osnovnite sredstva se revalorizirani na krajot na 

godinata. Revalorizacijata se vr{e{e na nabavnata ili prethodno revaloriziranata 

vrednost na sredstvata i na ispravkata na vrednosta so primena na oficijalni 

koeficienti za revalorizacija. Neto efektot od revalorizacijata e evidentiran 

kako revalorizaciona rezerva. Posledna revalorizacija Dru{tvoto izvr{i vo 2002 

godina. 
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Osnovnite sredstva se podeleni vo grupi, odnosno podgrupi po koi se vr{i 

presmetka na amortizacijata do nivniot potpoln otpis. 

 

Pozitivnata razlika nastanata pri proda`ba na osnovni sredstva se kni`i vo 

korist na kapitalna dobivka, a negativnata razlika se kni`i na tovar na kapitalna 

zaguba. Neotpi{anata vrednost na otu|enite i rashoduvani osnovni sredstva se 

kni`i na tovar na ostanatite operativni rashodi. 

 

3.6. Amortizacija 

 

Nabavnata vrednost na osnovnite sredstva se amortizira vo ednakvi godi{ni iznosi 

vo tekot na predvideniot vek na upotreba na osnovnite sredstva. 
 

Stapkite {to se primenuvaat za amortizacija na osnovnite sredstva {to gi poseduva 

AD UTT MAKEDONIJA - Bitola se kako {to sledi: 
 

Grade`ni objekti                    1,5% 

Mebel i deloven inventar vo ugostitelstvo i turizam     20% 

Transportni sredstva         25% 

Kompjuterska oprema         25% 
Mebel, deloven inventar, oprema za zatopluvawe, ventilacija i za 

odr`uvawe na kancelariski i drugi prostorii, kancelariski i drug 

mebel, kako i druga oprema za vr{ewe na kancelariski raboti        20%  

Ostanata nespomnata oprema        10% 
 

Amortizacija ne se presmetuva za stavkite: zemji{te, investicii vo tek i umetni~ki 

sliki. 

 

3.7. O{tetuvawe (obezvrednuvawe) na nefinansiskite sredstva 
 

Nedvi`nostite, postrojkite i opremata se proveruvaat od mo`ni obezvrednuvawa 

sekoga{ koga postojat uslovi koi uka`uvaat deka nivnata smetkovodstvena vrednost 

e povisoka od procenetata nadomestuva~ka vrednost. Zaguba od o{tetuvawe 

(obezvrednuvawe) se evidentira za iznosot za koj sega{nata vrednost ja nadminuva 

nadomestuva~kata vrednost na sredstvoto. Nadomestuva~kata vrednost pretstavuva 

povisoka vrednost od neto proda`nata cena na sredstvoto i negovata upotrebna 

vrednost. Neto proda`nata cena e iznos {to se dobiva od proda`ba na sredstvoto vo 

transakcija pome|u dobro izvesteni subjekti. Upotrebnata vrednost e sega{na 

vrednost na procenetite idni gotovinski prilivi {to se o~ekuva da proizlezat od 

kontinuiranata upotreba na sredstvata i od nivnoto otu|uvawe na krajot od 

upotrebniot vek. Nadomestuva~kiot iznos se procenuva za poednie~nite sredstva ili 

dokolku toa ne e mo`no za celata grupa na sredstva koja generira gotovinski priliv. 
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3.8. Zalihi 

 

Zalihite na materijali i trgovski stoki se iska`uvaat po nabavna vrednost, zaedno 

so tro{ocite za nivna nabavka.  
 

Sitniot inventar se otpi{uva vo celost pri stavaweto vo upotreba. 

 

3.9.  Pobaruvawa po osnov na proda`ba 

 

Pobaruvawata po osnov na proda`ba gi opfa}aat site pobaruvawa za ispora~anite 

proizvodi, stoki i uslugi. 

 

3.10. Pari~ni sredstva 

 

Pari~nite sredstva se sostojat od denarska i devizna gotovina vo blagajna, pari~ni 

sredstva na `iro - smetkite vo delovni banki, devizni smetki vo delovni banki i 

drugi pari~ni sredstva. 

 

3.11. Presmetka na stranskite sredstva za pla}awe i 

 smetkovodstven tretman na kursnite razliki 

 

Pobaruvawata i obvrskite vo stranski sredstva za pla}awe se iska`uvaat vo 

denarska protivvrednost po sredniot oficijalen kurs {to go objavuva Narodnata 

banka na Republika Makedonija na denot na bilansot na sostojbata. 
 

Pozitivnite i negativnite kursni razliki koi nastanuvaat pri iska`uvaweto na 

pobaruvawata, obvrskite i kreditite od stranski sredstva za pla}awe vo nivna 

denarska protivvrednost, kako i kursnite razliki {to nastanuvaat vo tekot na 

godinata po osnov na proda`ba i nabavka na stoki, se iska`uvaat vo bilansot na 

uspehot kako del od finansiskite prihodi, odnosno od finansiskite rashodi. 

 

3.12. Obvrski sprema dobavuva~i 
 

Obvrskite sprema dobavuva~ite se iska`uvaat vo visina na nominalnite iznosi {to 

proizleguvaat od delovnite transakcii. Obvrskite sprema dobavuva~ite se 

otpi{uvaat po istekot na rokot na zastarenost so odobruvawe na ostanatite 

operativni prihodi. 

 

3.13. Obvrski po krediti 
 

Obvrskite po krediti se sostojat od obvrski po dolgoro~ni i kratkoro~ni krediti i 

se iska`uvaat spored nivnata nominalna vrednost. Delot od dolgoro~nite krediti 

{to dospeva za naplata vo rok od 12 meseci od denot na bilansot na sostojbata se 

reklasificira vo ramkite na tekovnite obvrski. 
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3.14. Danok na dobivka 
 

Danokot na dobivka, kako rezultat na zakonskite izmeni, vo 2009 godina se 

presmetuva na izmenet na~in. Osnova za presmetka na danokot na dobivka se pove}e 

vidovi tro{oci koi ne se priznavaat za celite na odano~uvaweto, tn. dano~no 

nepriznaeni tro{oci. Danok na dobivka se pla}a i pri isplatata na dividendi od 

dobivkite ostvareni vo finansiskite izve{tai za 2009 godina i narednite godini.   

 

Stapkata na danokot na dobivka vo Republika Makedonija iznesuva 10% (10% i vo 

2010 godina). 

 

3.15. Koristi za vrabotenite 

 
Pridonesi za penzisko osiguruvawe 
 

Dru{tvoto vo tekot na svoeto normalno rabotewe vr{i isplati vo korist na svoite 

vraboteni za penzisko osiguruvawe, zdravstveno osiguruvawe, vrabotuvawe i 

personalen danok na dohod vo soglasnost so va`e~kite zakonski stapki vo tekot na 

godinata. Osnovicata za presmetka na pridonesite pretstavuva bruto platata. 

Dru{tvoto pla}a pridones za penzisko osiguruvawe vo prviot i vtoriot penziski 

stolb, odnosno vo Dr`avniot penziski fond, a del i vo privatni penziski fondovi. 

Ne postojat dopolnitelni obvrski vo vrska so ovie penziski planovi. 

 
Obvrski pri penzionirawe 
 

Dru{tvoto, vo soglasnost so doma{nite zakonski propisi, na vrabotenite {to se 

penzioniraat im ispla}a nadomest vo iznos na dve mese~ni prose~ni plati isplateni 

vo dr`avata vo momentot na penzioniraweto. Dru{tvoto nema napraveno 

rezervirawe za ova pravo na vrabotenite zatoa {to se smeta deka iznosot e 

nematerijalen za finansiskite izve{tai. 

 

3.16. Rezervirawa 

 

Rezervirawa se priznavaat i presmetuvaat koga Dru{tvoto ima pravna obvrska ili 

obvrska koja proizleguva od dogovor kako rezultat na minat nastan i koga e verojatno 

deka }e bide potreben odliv na sredstva so cel da se podmiri obvrskata i koga mo`e 

da se napravi razumna procenka na iznosot. Rezervirawata se proveruvaat na sekoj 

datum na bilansirawe i se koregiraat so cel da se usoglasat so najdobrata tekovna 

procenka. 

 

3.17. Neizvesni obvrski i neizvesni sredstva 

 

Neizvesna obvrska e mo`na obvrska {to proizleguva od minati nastani, a ~ie 

postoewe }e bide potvrdeno so slu~uvawe ili neslu~uvawe na eden ili pove}e 

neizvesni idni nastani {to ne se pod kontrola na Dru{tvoto. Neizvesnite obvrski 

samo se obelodenuvaat vo finansiskite izve{tai. 
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Neizvesni sredstva se mo`ni sredstva {to proizleguvaat od minati nastani, a ~ie 

postoewe }e bide potvrdeno so slu~uvawe ili neslu~uvawe na eden ili pove}e 

neizvesni idni nastani {to ne se pod kontrola na Dru{tvoto. Neizvesnite sredstva 

se priznavaat ako prilivot na ekonomski koristi e verojaten. 

 

 

4. UPRAVUVAWE SO FINANSISKI RIZIK 
 

Vo svoeto rabotewe Dru{tvoto e izlo`eno na pove}e vidovi na finansiski rizici 

kako {to se pazarniot rizik (rizik od promena na deviznite kursevi i rizik od 

promena na cenite) kreditniot rizik, rizikot od promena na kamatnite stapki i 

rizikot od nelikvidnost. Za upravuvawe so finansiskite rizici e nadle`en 

Odborot na direktori. Osnovata na upravuvaweto so finansiskiot rizik se sostoi 

vo iznao|awe na~ini za navremeno minimizirawe na potencijalnite negativni 

efekti.  
 

4.1. Pazaren rizik 
 

Rizik od promeni na devizniot kurs 
 

AD UTT MAKEDONIJA - Bitola vo svoeto rabotewe stapuva vo me|unarodni 

transakcii vo mal obem zaradi proda`bi i nabavki na stoki i uslugi. Ovie 

transakcii se iska`ani vo stranski valuti.  
 

Dru{tvoto ne koristi sodvetni finansiski instrumenti za da go namali ovoj rizik, 

bidej}i vakvi instrumenti ne se vo primena vo Republika Makedonija. Poradi toa, 

Dru{tvoto e izlo`eno na minimalen rizik povrzan so mo`nite fluktuacii na 

kursevite na stranskite valuti. 

 
Rizik od promeni na cenite 
 

AD UTT MAKEDONIJA - Bitola ne e izlo`eno na rizik od promena na pazarnite 

ceni na vlo`uvawata raspolo`livi zatoa {to Dru{tvoto nema vlo`uvawa 

raspolo`livi za proda`ba.  

 

4.2. Krediten rizik 
 

AD UTT MAKEDONIJA - Bitola e izlo`eno na krediten rizik vo slu~aj 

kupuva~ite na negovite proizvodi da ne mo`at da gi izvr{at svoite obvrski sprema 

Dru{tvoto. 

 

Pobaruvawata od kupuva~ite vklu~uvaat pobaruvawa od pogolem broj kupuva~i so 

umereni salda, {to uka`uva deka Dru{tvoto ne e visoko izlo`eno na krediten 

rizik. 
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4.3. Rizik od promeni na kamatnite stapki 
 

Dru{tvoto e izlo`eno na rizik od promeni na kamatnite stapki koga koristi 

krediti.  Obvrskite po krediti voobi~aeno se otplatuvaat po promenlivi kamatni 

stapki. Ova go izlo`uva Dru{tvoto na mo`en rizik od promeni na kamatnite stapki. 

 

AD UTT MAKEDONIJA - Bitola nema posebna politika za namaluvawe na 

kamatniot rizik i istiot go regulira preku direktni pregovori so bankite. 

 

4.4. Rizik od nelikvidnost 
 

Likvidnosen rizik ili rizik od nelikvidnost postoi koga Dru{tvoto nema da bide 

vo sostojba so pari~nite sredstva navremeno da gi pla}a obvrskite sprema 

doveritelite i kreditorite. 
 

Dru{tvoto ima likvidnosni problemi vo raboteweto zatoa {to tekovnite obvrski 

se pogolemi od tekovnite sredstva. 

 

4.5. Rizik od finansirawe 
 

Dru{tvoto go sledi rizikot od finansirawe preku pokazatelot za zadol`enost. Ovoj 

pokazatel se presmetuva kako odnos me|u neto obvrskite i vkupniot kapital. Neto 

obvrskite se presmetuvaat kako razlika pome|u vkupnite krediti (kratkoro~ni i 

dolgoro~ni) i pari~nite sredstva.  
 

Odborot na direktori na AD UTT MAKEDONIJA - Bitola vr{i redovno sledewe 

na kreditnata zadol`enost. 

 

 
 

Presmetaniot pokazatel poka`uva deka AD UTT MAKEDONIJA - Bitola e 

kreditno isklu~itelno visoko zadol`eno Dru{tvo. Nepovolniot pokazatel se 

relativizira so podatokot deka najgolemiot del od obvrskite po krediti e sprema 

povrzanite dru{tva (224.645 iljadi denari na 31.12.2011, odnosno 225.660 iljadi 

denari na 31.12.2010 godina). 
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5. PRIHODI OD PRODA@BA 

 
 

6. OSTANATI OPERATIVNI PRIHODI 

 
 

7. POTRO[ENI MATERIJALI I SITEN INVENTAR 

 
 

8. TRO[OCI ZA VRABOTENITE 
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9. OSTANATI OPERATIVNI RASHODI 

 

 

10. FINANSISKI PRIHODI/TRO[OCI 

 

 

 

11. OSNOVNI SREDSTVA I NEMATERIJALNI SREDSTVA 

 

Revaloriziranata nabavna vrednost na osnovnite i nematerijalnite sredstva i 

nivnata ispravka na vrednosta se kako {to sledi: 
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2011 godina 

 
 

 

2010 godina 

 
 

 

Kako obezbeduvawe za povle~eni krediti od Stopanska banka AD Skopje pod 

hipoteka e zalo`en hotelot Epinal vo Bitola so vkupna povr{ina od 10.593 metri 

kvadratni i grade`no zemji{te so vkupna povr{ina od 6.491 metri kvadratni. 
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12. ZALIHI 

 
 

13. POBARUVAWA OD KUPUVA^I 

 
 

14. DRUGI KRATKORO^NI POBARUVAWA 

 

15. PARI^NI SREDSTVA I HARTII OD VREDNOST 

 
 



 

22 

AD UTT MAKEDONIJA - Bitola 

 

BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI 

 

 

 

 

16. OBVRSKI PO DOLGORO^NI KREDITI 

 
 

 

17. OBVRSKI SPREMA DOBAVUVA^I 

 
 

 

18. OSTANATI KRATKORO^NI OBVRSKI 
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19. KRATKORO^NI FINANSISKI OBVRSKI 

 
 

 

20. DEVIZNI KURSEVI  
 

Oficijalnite devizni kursevi koristeni pri prika`uvaweto na bilansnite pozicii 

denominirani vo stranska valuta na 31 dekemvri se slednite: 
 

vo denari 2011 2010

EUR 61,5050 61,5050

USD 47,5346 46,3140

 
 

 

21. POTENCIJALNI OBVRSKI 

 

So sostojba 31 dekemvri 2011 godina protiv AD UTT MAKEDONIJA - Bitola ne se 

pokrenati sudski postapki od koi bi mo`ele da proizlezat materijalno zna~ajni 

potencijalni obvrski. 

 

 

22. NASTANI PO DATUMOT NA BILANSOT NA SOSTOJBATA 

 

Po datumot na bilansot na sostojbata ne se slu~ile nastani {to treba da se 

obelodenat vo ovie finansiski izve{tai. 

 


