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PROSPEKT 
 

 
 
 
 

FUSTELARKO BOREC AD BITOLA 
 
FUSTELARKO BOREC AD-akcionersko dru{tvo za proizvodstvo na 
ambala`a od hartija i karton za{titno dru{tvo Bitola, {ifra na 
prioritetna dejnost 17.21, so sedi{te vo Bitola, ul.Industriska bb., 
zapi{an vo Единствениот трговски  Registar на РМ so broj na registarska 
vlo{ka 01011780?-4-03-000 
 

Kotacija na akciite na FUSTELARKO BOREC AD Bitola na 

Oficialniot Pazar na Makedonska Berza  AD Skopje-podsegment 

Zadol`itelna kotacija. 

 

Do Makedonska Berza  AD Skopje e dostaveno barawe za kotacija na 
Oficijalniot Pazar na FUSTELARKO BOREC AD Bitola-подсегмент-
Задолжителна котација. Nominalna vrednost na akcijata na FUSTELARKO 
BOREC AD Bitola iznesuva 33.24 EUR. Baraweto za kotacija se odnesuva 
na slednite rodovi na akcii: 

• 81.222 obi~ni akcii 
Pred kotacijata na Oficialniot Pazar na Makedonska Berza AD Skopje, 
so akciite na FUSTELARKO BOREC AD Bitola se trguvalo na Редовен 
Pazar-пазар на АДПОИ  na Makedonska Berza. 
 

                                          

 

                                        Покровител на котацијата 

Брокерска куќа 
ИНОВО БРОКЕР AD Скопје 

Ул.Теодосиј Гологанов 60/1 кат 2 Скопје 

Ul. Vasko Karangelevski” bb,реонски пазар кат 1 локал 112 Битола 

 



      
ПРОСПЕКТ                                                                          ФУСТЕЛАРКО  БОРЕЦ АД Битола 

 
 

 2 

I Z J A V A 
NA ODGOVORNOTO LICE NA DRU[ TVOTO 

                        Predsedatelot na Upravniot odbor na izdava~ot 

Tome Trajkoski  

ja prifa}a odgovornosta za sodr`inata na ovoj Prospekt: 

 

 Spored na{ite uveruvawa i soglasno na{ite soznanija i podatoci so 

koi raspolagame,pod celosna moralna,materijalna i krivi~na odgovornost, 

izjavuvam deka site podatoci od ovoj Prospekt so~inuvaat celosno i 

vistinito prika`uvawe na imotot i obvrskite, dobivkata i zagubite, 

finansiskata i delovnata sostojba na izdava~ot, pravata sodr`ani vo 

hartiite od vrednost i deka ne se izostaveni podatoci koi bi mo`ele da 

vlijaat na celovitosta i vistinitosta na ovaj Prospekt”. 

 Prospektot e izgotven soglasno Pravilnikot za kotacija na hartii 

od vrednost na Makedonska Berza  AD Skopje i Zakonot za hartii od 

vrednost ,како и Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za 

hartii od vrednost (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija broj 13od 23 

Januari 2013 godina). 

Pokrovitel na kotacija e Brokerska Ku}a INOVO BROKER AD SKOPJE 

Ovlasten revizor na godi{nite smetki za 2011 i 2012 god e Dru{tvo za 

revizija BDO DOO Skopje,ul 11-ti Oktomvri br86-1/1 Skopje 

Prospektot ne pretstavuva ni ponuda za proda`ba, nitu povik za kupuvawe 
na akciite na FUSTELARKO BOREC AD Bitola. Prospektot ne smee da 
se smeta za preporaka za kupuvawe na akcii na FUSTELARKO BOREC AD 
Bitola , a sekoj potencijalen investitor se upatuva na sopstvena procenka 
na finansiskata sostojba i raboteweto na FUSTELARKO BOREC AD 
Bitola 
 

 

Pretsedatel na Upraven odbor 

 

 __________________________ 

            Tome Trajkoski  
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1. OP[ TI PODATOCI ZA ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД БИТОЛА 
 
 
1.1. Ime, sedi{te i registracija na Фустеларко Борец AD 
Битола 
 

Poln naziv na dru{tvoto е akcionersko dru{tvo za proizvodstvo na 
ambala`a od hartija i karton FUSTELARKO BOREC Za{titno dru{tvo  
Bitola, Skraten naziv FUSTELARKO BOREC ,со седиште во Битола на 
ul.Industriska bb., zapi{an Osnovniot sud vo Bitola, Sreg. br. 3860/96 od 
18.12.1996 god . Akcionerskoto dru{tvo koe e zapi{ano vo edinstveniot 
trgovski register na RM vo Bitola so broj na registarska vlo{ka 
01011780?-4-03-000 e edinstven praven naslednik na AD "Fustelarko 
Borec"- Bitola koe be{e zapi{ano vo sudskiot register.  
 
 
1.1.1 Ovlasteni Banki i smetki na Izdava~ot 
 
Ovlasteni Banki i smetki na izdava~ot Fustelako Borec AD Bitola se  
 
500000000012928 Deponent   Stopanska Banka AD Bitola       
200001910909207 Deponent   Stopanska Banka AD Skopje. 
 

 

1.2. Kratok istorijat za nastanuvaweto i razvojot na Фустеларко 
Борец AD Битола 
 
 
 Druшtvoto e formirano vo 1971 godina , so zaedni~ko vlo`uvawe na 
domaшen i stranski kapital od Italija so 49%. Po 10 godiшno uspeшno 
rabotewe, stranskiot partner e isplaten i druшtvoto prodol`uva so 
rabota samostojno. Vo 1989 se registrira kako zaшtitno druшtvo za 
vrabotuvawe na invalidni lica, koj status go ima i denes. 

   So zakonot za transformacija na opшtestveniot kapital vo 1991  
Fustelarko Borec se transformira vo akcionersko druшtvo,a otkupot na 
opшtestveniot kapital e izvrшen vo rok od 10 godini. Prvata promena na 
sopstveni~kata struktura e napravena  na 19.12.2003 godina koga 16.236 
akcii preminaa od sopstvenost na Agencijata za privatizacija  na 
RMakedonija vo sopstvenost na Mal Metropol DOOEL Bitola.  
Во 1998 година Фустеларко Борец е првата фирма во Р.Македонија од графичката 
индустрија која го добила Меѓународниот стандард ISO 9002:1994 од LIOUD’S 
REGISTER кој во 2001 се рестифицира во ISO 9001:2000. 
Vo poslednite godini, od 2008 godina pa navamu  AD Fustelarko Borec 
postignuva pozitivni finansiski rezultati od raboteweto. 
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1.3. Iznos na vkupen kapital, poodelni rodovi na akcii so nivni 
glavni karakteristiki, broj i vkupna nominalna vrednost 
 
Vkupniot kapital na dru{tvoto iznesuva 2.699.540 evra spored sreden kurs 
na NBRM, i e podelen na 81.222  obi~ni akcii, so nominalna vrednost 
33.24EUR.  
 

Struktura na kapitalot na Fustelarko Borec AD Bitola: 

Red. 
Br. 

 
Struktura 

Rod na  
Akcii 

Broj na 
akcii 

Iznos  
vo  

evra 

U~estvo vo 
osnovniot 

kapital 
1. Akcionerski kapital obi~ni 81.222 2.699.540 100% 

 

 

1.4 Promeni vo strukturata na kapitalot za 2011 i 2012 god  

Vo izminatite dve godini Upravniot odbor na Fustelarko Borec AD 
Bitola donese odluka za kupuvawe na 2573 akcii vo sopstvenost na fondot 
za PIOM po maksimalna cena od 1030den za edna akcija. Transakcijata se 
sklu~i na Makedonska Berza AD Skopje. So realizirawe na ovaa 
transakcija strukurata na kapitalot na Fustelarko Borec AD Bitola se 
promeni i toa od postojnata: 
    
Структура на капитал пред реализирање на трансакцијата : 
 

Red. 
Br. 

 
Struktura 

Rod na  
Akcii 

Broj na 
akcii 

Iznos  
vo  

evra 

U~estvo vo 
osnovniot 

kapital 
1. Акционерски капитал обични 78649 2614293 96.83% 
2 Фонд за ПИОМ приоритетни 2573 85247 3.17% 
 Вкупно  81222 2.699.540 100% 

 
 
По извршеното купување на акциите од фондот за ПИОМ сегашната структурата 
е следна: 
 
Red. 
Br. 

 
Struktura 

Rod na  
Akcii 

Broj na 
akcii 

Iznos  
vo  

evra 

U~estvo vo 
osnovniot 

kapital 
1. Akcionerski kapital obi~ni 81.222 2.699.540 100% 
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2. DEJNOST I ORGANIZACIJA NA ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД 
БИТОЛА 
 

  2.1. Opis na dejnosta i organizacijata na Фустеларко Борец AD 
Битола 

    Osnovna dejnost  na dru{tvoto e izrabotka na ambala`ni kutii  od 
karton za komercijalno pakuvawe na proizvodite od:    
 

1. Tutunskata,                                 2.     Prehrambenata, 
 

                            
 
 

3.  Hemiskata,                                   4. Tekstilnata,                                     
 
 

           
 

                                                                                                                                
5.  Farmacevskata,                        6.  Kozmetikata,    
                                                  

                         
                     
i dr. industrija.  
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Инсталиран капацитет на друштвото е преработка на хромокартон од бруто 
4.500 тони. Искористеноста на капацитетот се движи околу 50%, се 
изработуваат најразновидни кутии по големина и дизајн, по желба на купувачот 
по негово или идејно решение на друштвото. Суровините и репроматеријалите 
друштвото ги набавува претежно од странство и тоа најголемо учество на 
набавка на хромокартон е од  ЕУРОПАПЕР- Словенија и ВАСИЛИАДИС-Грција. 
Друштвото располага со стручен кадар од идеја да направи најмодерна 
амбалажна кутија  која најдобро го рекламира производот  на малопродажните 
места. 
Технолошкиот процес на производството е најсовремен со увозни машини од 
најнов тип и најквалитетни увозни суровини и репроматеријали.  Технолошкиот 
процес започнува со фотолито припрема, офсет печатење во повеќе бои , 
лакирање, штанцање и лепење (машински и рачно). 
 

Rabotata  na Dru{tvoto e  organizirana vo tri  sektori:   
 

• Sektor za op{ti ekonomski i zaedni~ki raboti; 

• komercijalno-finansiski 

•  tehni~ki. 

        -Sektorot za op{ti ekonomski i zaedni~ki raboti ima dva oddeli: 
 

• op{ti i zaedni~ki raboti i bezbednost; 

•  ekonomski raboti. 

      -Komercijalno finansiski sektor ima tri oddela: 
 

• proda`ba; 

•  nabavka; 

• Magacin i transport. 

        -Tehni~kiot sektor ima ~etiri oddeli: 
 

• Podgotovka i planirawe na proizvodstvo; 

•  pe~atewe-ofset; 

•  kartona`a; 

• odr`uvawe i energetika. 
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2.2. Organizaciska {ema 
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2.3. Proizvodni kapaciteti , ostvareno proizvodstvo и приходи    
од  продажба vo 2010, 2011, i 2012 god.      
      
      Vo izvrшenata analiza na celite  na procesot na poddrшka na 
proda`bata koi se zacrtani za 2012g, preneseni se i za 2013 g. dobieni se 
konkretni i opisni  rezultati. 
       Napravena e sporedba na realizacijata za   2010 g. ( 196.741.703,-den.), za 
2011 g (185.757.385,- den) i za 2012 g. (212.104.124,- den). koja poka`uva deka: 
− finansiskiot efekt   vo tekovnata 2012 godina e zgolemen vo odnos na 

predhodnata 2011 g.za 14,18%. Fizi~kiot obem kako preraboten karton e 
zgolemen za okolu 9,30%. Vo odnos na cenite postignato e zgolemuvawe 
od 6,21 % za istiot period vo 2011 g. шto smetam deka se dol`i na 
izgotvuvawe na kalkulacii za novite i postoe~kite proizvodi, odnosno 
zavzemen e stav deka ne treba da se raboti so ceni шto samo go pokrivaat 
osnivniot i pomoшniot repromaterijal. 
 

− finansiskiot efekt   vo tekovnata 2012 godina e zgolemen vo odnos na 
2010 g.za 7,81%. Fizi~kiot obem kako preraboten karton e namalen za 
okolu - 2,83%, Vo odnos na cenite postignato e zgolemuvawe od 10,86 % 
za istiot period vo 2010 g. 

 
     Od gorenavedenoto se gleda deka finansiskiot efekt se zgolemuva od 
godina vo godina , kako i postignatata prose~na cena dodeka fizi~kiot 
obem na preraboten karton e zgolemen vo odnos na 2011 g , dodeka vo odnos 
na 2010 g. e namalen [ to se dol`i na odlukata na kupuva~ite da go 
izrabotuvaat ambala`ot na pokvaliteten karton so poniska gramatura. 
 
 Prevzemeni  se merki vo nabavniot oddel da se nabavuvaat sirovini i 
repromaterijali so poniski ceni a zadovoluva~ki kvalitet, kako bi  bile 
konkurentni na  pazarot i bi gi zadovolile potrebite  za kvalitetna i 
eftina  ambala`a na naшite kupuva~i .  
       Naшata tendencija za zgolemuvawe na dogovorite so naшite kupuva~i  
vo 2012  se ostvari i bele`ime zgolemuvawe po site osnovi. 
         Brojot na kupuva~i so realizacija nad 10.000.000 den.i od 5.000.000 do 
10.000.000 den. od 6 se zgolemi na 7 kupuva~i, isto za realizacija od 1.000.000 
do 5.000.000 den od 26. se zgolemi na 27 kupuva~i. 
 
        Obezbedeni se 3 novi kupuva~i so realizacija  od 1.000.000 do 5.000.000 
den. odnosno kupuva~i od sredna kategorija koi svojot finansiski efekt  go 
dadoa vo 2012 g., Imame 11 kupuva~i so namalena realizacija, od koi 4 se od 
poidra~jeto na R. Srbija i se ostvari predviduvaweto vo vrska so 
nestabilniot kurs na dinarot, dodena kaj makedonskite kupuva~i 
namalenata realizacija se dol`i na teшkotiite koi gi ima tutunskata, 
hemiskata i izrabotuva~ite na ~orapi. no zatoa kaj kupuva~ite nad 1.000.000 
den. imame zgolemuvawe za 6  kupuva~i.   
        Planot za realizacija  se pravi na baza dobienite pora~ki od 
kupuva~ite, i toa sekojdnevno vo oddelot za tehni~ka podgotovka vo koj 
u~estvuvaat [ efovite na  site oddelenija.  
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        Napravenite analizi za merewe na zadovolstvoto na naшite kupuva~i, 
poka`uvaat deka voglavno istite se zadovolni od naшiot pristap kon 
zadovoluvawe na nivnite potrebi vo odnos na kvalitet, koli~ina , rokovi , 
ceni i vospostavena dobra delovna sorabotka. 
         Se ~uvstvuva potreba  od po~esti kontakti so kupuva~ite i potrebata 
za podobar kvalitet na pe~atot ostanuva, iako vo 2012 g. se oseti 
podobruvawe  vo site segmenti od proizvodniot proces, [ to 
reflektira[ e namaleni reklamacii -zabele[ ki i [ teti na ime 
reklamacii. Vo delot lepewe na kutiite i lepeweto na celofanot kako i 
montiraweto na tekstovi,treba da se raboti pouporno, iako i tamu ima  
podobruvawe.  
      Za site reklamacii i zabeleшki se vodi poseben registar  i se 
izvestuvaat  odgovornite шefovi po oddelenija, preku koordinatorot na 
proizvodstvo. Istite se reшavaat na obostrano zadovolstvo, no ostanuva 
celta da se namalat i zabeleшkite i finansiskite reklamacii, kade treba 
poodgovorno odnesuvawe i pogolema kontrola niz samiot proces na 
proizvodstvo. 
 
Vo prodol`enie se prika`ani najgolenite deset kupuva~i vo poslednite 
tri godini: 
 
 
Najgolemi kupuva~i 2012 2011 2010 
Evropa Skopje 16.726.496,00 13.674.774,00 13.674.774,00 
Alkaloid Skopje 14.150.472,00 16.349.824,00 12.943.049,00 
Makprogres Vinica 14.183.338,00 12.136.082,00 12.136.082,00 
Mira Prijedor 14.647.702,00 10.114.867,00 10.114.867,00 
BG Produkt 
Kru{evac 

12.266.939,00 7.216.593,00 7.216.593,00 

Vitaminka Prilep 11.934.237,00 12.604.520,00 12.136.082,00 
Profarma Tirana 11.792.291,00   
Liri Prizren 9.137.931,00 9.214.207,00 9.214.207,00 
Simka Vrawe 8.362.909,00 6.872.945,00 6.872.946 
Nat tekstile Prilep 7.961.540,00   
Medela Vrbas  13.647.705,00 13.647.705,00 
TKombinat Prilep  7.562.668,00 7.502.607,00 
 
 
2.4. Opis na значајни инвестиции во основни средства и 
вложувања во хартии од вредност  na Фустеларко Борец AD 
Битола 
 
Во последните години Фустеларко Борец АД нема позначајни инвестиции во 
основни средства и вложувања во хартии од вредност. Единствено вложување во 
хартии од вредност е откуп на 9513 сопствени акции во вредност од 4.808.370 
денари. 
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3.UPRAVUVAWE I VRABOTENI  
 

Upravuvaweto vo AD Fustelarko-Borec Bitola e organizirano spored 
dvostepeniot sistem na upravuvawe. Statutot na dru{tvoto e usoglasen so 
Zakonot za trgovski dru{tva. 
Upravuvaweto vo AD  Fustelarko-Borec Bitola se ostvaruva preku: 
 

• Sobranie na akcioneri 
• Nadzorn odbor 
• Upraven odbor 

 
    3.1. Собрание на акционери 
 
Sobranieto na akcioneri e najvisok organ koj go so~inuvaat site imateli 
na akcii. Na sekoj akcioner mu pripa|a pravoto na u~estvo vo rabotata na 
sobarnieto i pravo na glasawe. Akcionerite pravoto na glas go 
ostvaruvaat spored brojot na akciite {to gi imaat.Vo rabotata na 
Sobranieto u~estvuvaat akcionerite li~no ili preku zastapnici, pri {to 
eden zastapnik mo`e da pretstavuva najmnogu 20% od pretstavenata 
glavnina.Sobranieto gi imenuva i razre{uva ~lenovite na Nadzorniot 
odbor. 
 
    3.2. Nadzoren odbor 
        
Nadzorniot odbor go  so~inuvaat 5 ~lena,~ij mandat trae 4 godini со 
можност за повторен избор. ^lenovite na Nadzorniot odbor  gi imenuva i 
razre{uva Sobranieto. Osnovna funkcija na Nadzorniot odbor e da vr{i 
nadzor vrz upravuvaweto so Dru{tvoto. Site ~lenovi na Nadzorniot odbor, 
soglasno nivnata polo`ba utvrdena so zakon imaat isti prava i obvrski, 
bez ogled, kako se rasporedeni pravata i obvrskite me|u ~lenovite na 
Nadzorniot odbor. Nadzorniot odbor mora da se gri`и za interesite na 
Фустеларко Борец AD Битола, negovite akcioneri i vraboteni. Tie se 
dol`ni da gi ~uvaat kako delovna tajna site izvestuvawa i podatoci {to se 
odnesuvaat na raboteweto na Dru{tvoto, a gi dobile kako doverlivi. Ovaa 
dol`nost postoi i prodol`uva da va`i i po prestanokot na ~lenstvoto vo 
Nadzorniot odbor. ^len na Nadzoren odbor ne mo`e da bide i ~len na 
Upraven odbor. 

 
   ^lenovi na Nadzorniot odbor se: 
 
    1. Jane Petkovski, Pretsedatel 
    2. Mile Pavlovski, ~len 
    3. Toni Taruxiovski, ~len 
    4. Blagoj Nikolovski, ~len 
    5.\or|i Petrovski, ~len. 
 
 
Kratka biografija na ~lenovite na Nadzorniot odbor 
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Jane Petkovski roden 16.09.1965 godina vo Bitola. Stru~na podgotovka 
SSS. Vraboten vo Jan Komerc ul.Ilindenska bb Bitola od 1992 godina. 
Pretsedatel na Nadzoren odbor vo AD Fustelarko Borec od 10.05.2004 
godina. Osnova~ na JAN Komerc DOOEL. 

 
Mile Pavlovski roden 12.10.1955 godina vo s.Lera, Bitola. Stru~na 
podgotovka VSS-Praven fakultet. Vraboten vo AD Fustelarko Borec 
Bitola od 01.07.1988 godina kako pravnik. Momentalno na rabotno mesto 
[ef na pravna slu`ba.^len na Nadzoren odbor vo AD Fustelarko Borec 
Bitola od 10.05.2004 godina. Imatel na 428 obi~ni akcii vo AD Fustelarko 
Borec ili 0,53%. 

 
Toni Tarunxiovski  roden 02.06.1966 godina vo Prilep. Stru~na podgotovka 
SSS. Vraboten vo Futura ul. Trajko Nikoloski bb Prilep od 1994 godina. 
^len na Nadzoren odbor na AD Fustelarko Borec od 10.05.2004 godina. 
Isto taka ~len na Nadzoren odbor vo Grade`i-Prilep i Obnova-Prilep. 

 
Blagoj Nikolovski  roden 03.03.1952 godina vo Bitola. Stru~na podgotovka 
SSS. Vraboten vo AD Fustelarko Borec od 05.01.1988 godina vo oddelenie 
odr`uvawe. Momentalno rabotno mesto  Smenovoditel vo odr`uvawe. ^len 
na Nadzoren odbor od 31.05.2008 godina. 

 
\or|i Petrovski  roden  08.08.1955 godina vo Bitola. Stru~na podgotovka 
SSS. Vraboten vo AD Fustelarko Borec od 24.09.1974 godina kako 
rabotnik vo Ofset oddelenie. Momentalno na rabotno mesto Koordinator 
za op{ti raboti. len na Nadzoren odbor od 31.08.2008 godina. Imatel na 458 
obi~ni akcii vo AD Fustelarko  Borec ili 0,56%. 
 

    3.3. Upraven odbor 
 
Upravniot odbor se sostoi od  3 ~lena. ^lenovite na Upravniot odbor gi 
imenuva Nadzorniot odbor, a mo`at da bidat razre{eni od strana na 
Sobranieto, na predlog na Nadzorniot odbor. ^lenovite na Upravniot 
odbor se imenuvaat so mandat od 4 godini , so pravo povtorno da bidat 
imenovani. So odluka za imenuvawe na eden od ~lenvite na Upravniot 
odbor, mu se doveruva funkcijata Presedatel na Upravniot odbor. 
Predsedatelot na Upravniot odbor ja vr{i funkcijata direktor na 
dru{tvoto. Osnovna funkcija na Upravniot odbor e da upravuva so 
dru{tvoto, pri {to ima naj{iroki ovlastuvawa da dejstvuva vo site 
okolnosti vo ime na Dru{tvoto, a vo ramkite na predmetot na raboteweto 
na Dru{tvoto, so isklu~ok na ovlastuvawata koi izri~no im se dadeni na 
Nadzorniot odbor i na Sobranieto na akcioneri na Dru{tvoto. 

 
    ^lenovi na Upravniot odbor se : 
 

1. Tome Trajkoski, Pretsedatel 
2. Qube Petkovski, ~len 
3. Sa{o \orevski,~len. 
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Kratka biografija na ~lenovite na Upravniot odbor 
 
Tome Trajkoski roden 15.11.1957 godina vo s.Mali Vlaj, Struga. Stru~na 
podgotovka  VSS-Ekonomski fakultet. Vraboten vo AD Fustelarko Borec 
od 07.10.1985 godina vo oddelot za nabava. Momentalno rabotno mesto 
Generalen direktor. ^len na Upraven odnor od 10.05.2004 godina, a 
pretsedatel na Upraven odbor od 30.04.2012 godina. Imatel na 786 obi~ni 
akcii vo AD Fustelarko Borec ili 0,97%.  
 
Qube Petkovski roden 12.05.1962 godina vo Bitola. Stru~na podgotovka 
SSS. Vraboten vo AD Fustelarko Borec od 21.03.2005 godina kako 
Pomo{nik generalen direktor. Momentalno rabotno mesto Komercijalen 
direktor.^len na Upraven odbor od 10.05.2004 godina do 01.04.2009 godina. 
Funkcijata Pretsedatel na Upraven odbor ja obavuval vo periodot od 
01.04.2009 godina do 30.04.2012 godina, koga stanuva ~len na Upraven odbor. 
Brat so pretsedatelot na Nadzoren odbor na Fustelarko Borec AD.Isto 
taka ~len na Upraven odbor  vo Zaednica na invalidni lica na RM od 2009 
godina. Soprug na osnova~ na MAL Metropol DOOEL. 
 
Sa{o \orevski roden 23.08.1972 godina vo Bitola. Stru~na podgotovka 
VSS-Grafi~ki  fakultet.  Vraboten vo AD Fustelarko Borec Bitola od 
09.02.1998  godina vo ofset oddelenie. Momentalno rabotno mesto 
Koordinator na proizvodstvo. ^len na Upraven odbor od 01.05.2008 godina. 
Imatel na 50 obi~ni akcii vo AD Fustelarko Borec ili 0,06%. 
 
Nitu eden od ~lenovite na Upravniot i Nadzorniot odbor na AD 
Fustelarko Borec, ne se ,nitu bile ~lenovi na Odbor na direktori, 
Upraven ili Nadzoren odbor na pravno lice protiv koe e povedena 
ste~ajna, predste~ajna ili likvidaciona postapka vo poslednite pet 
godini. 
 
Na nitu eden od ~lenovite na Upravniot i Nadzorniot odbor na AD 
Fustelarko Borec, ne im e izre~ena merka na bezbednost zabrana za 
vr{ewe na profesija, dejnost ili dol`nost od opredeleno zanimawe koe 
delumno ili vo celost e opfateno vo predmetot na rabotewe na izdav~ot vo 
poslednite pet godini. 

 
Не постои податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои 
членовите на Управниот и Надзорниот одбор ги имаат кај издавчот и нивните 
приватни интереси. (член 349 ЗТД) 
 
Не постои податок за постоење договор за соработка помеѓу членовите на 
Управниот и Надзорниот одбор на Фустеларко Борец АД Битола и големите 
акционери, клиентите,добавувачите и други лица врз основа на што било кое од 
овие лица било избрано за член на Управниот и Надзорниот одбор. 
 
Не постојат податоци за постоење на било какво ограничување на располагањето 
со акциите кои членовите на Управниот и Надзорниот одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се 
согласиле 
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3.4. Menaxment 
 

Soglasno organizacionata struktura menaxmentot na Fustelarko 

Borec AD Bitola e sostaven od slednite lica: 

 

Red.   Organizaciona  
broj Ime i prezime Rabotno mesto Edinica 

1 TOME TRAJKOSKI Generalen direktor i Pretsedatel na Upraven 
odbor 

 

2 QUBE PETKOVSKI Direktor na Komercijalno-finansiski sektor 
i ~len na Upraven odbor 

Komercij. 
finansiski sektor 

3 SA[ O \ OREVSKI Koordinator na proizvodstvo 
i ~len na Upraven odbor 

Tehni~ki sektor 

4 BLAGOJ 
NIKOLOVSKI 

[ ef za odr`uvawe i energetika i ~len na 
Nadzoren odbor 

Tehni~ki sektor 

5 \ OR\ I PETROVSKI Koordinator na op{ti raboti i ~len na 
Nadzoren odbor 

Komercij.finansiski 
sektor 

6 MILE PAVLOVSKI [ ef za op{ti i zaedni~ki raboti i ~len na 
Nadzoren odbor 

Op{ti zaedni~ki i 
ekon.raboti 

 
3.5. Vraboteni i nivna kvalifikaciona struktura 

 
Brojot na vraboteni vo Fustelarko Borec AD Bitola e 157 vo 2010god_,154 
vo 2011 i 156 vo 2012god, a sprema kvalifikacionata struktura na 
Fustelarko Borec AD Bitola e sledniot: 
 
 2010    2011    2012  

Vraboteni  Vraboteni  Vraboteni 

Zdarvi Invalidi Vkupno  Zdarvi Invalidi Vkupno  Zdravi Invalidi Vkupno 

92 65 157  93 61 154  93 63 156 

           

Kvalifikaciona struktura  Kvalifikaciona struktura  Kvalifikaciona struktura 

Bez obrazovanie 5  Bez obrazovanie 2  Bez obrazovanie 2 
Nezavr[eno 
osnovno 2  

Nezavr[eno 
osnovno 2  

Nezavr[eno 
osnovno 2 

Osnovno 
obrazovanie 48  

Osnovno 
obrazovanie 45  

Osnovno 
obrazovanie 43 

3 god. sredno 
obraz. 17  

3 god. sredno 
obraz. 20  

3 god. sredno 
obraz. 21 

4 god. sredno 
obraz. 59  

4 god. sredno 
obraz. 60  

4 god. sredno 
obraz. 62 

Vi[e obrazovanie 13  Vi[e obrazovanie 13  Vi[e obrazovanie 13 
Visoko 
obrazovanie 13  

Visoko 
obrazovanie 12  

Visoko 
obrazovanie 12 

Magistratura    Magistratura    Magistratura 1 

Doktorat    Doktorat    Doktorat   
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4. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 

 
Osnovnata glavnina na dru{tvoto iznesuva 2.699.540 evra i e podelena na 
81.222  obi~ni akcii, so nominalna vrednost 33.24EUR,od koi 9513 se 
sopstveni akcii. Osnovnata glavnina e definirana soglasno Zakonot za 
trgovski dru{tva i Statutot.  
 
 
4.1. Broj na akcii po vidovi i broj na akcioneri 
 

Struktura na kapitalot na Fustelarko Borec AD Bitola: 

 

Red. 
Br. 

 
Struktura 

Rod na  
Akcii 

Broj na 
akcii 

Iznos  
vo  

evra 

U~estvo vo 
osnovniot 

kapital 
1. Akcionerski kapital obi~ni 81.222 2.699.540 100% 

 
 

[ to se odnesuva do brojot na иматели на акции na Fustelarko Borec 
AD Bitola,   sostojbata na 31.12.2012 godina e slednava: 

 

 
Vid akcioneri 

Broj na 
akcioneri 

Vid na  
akcii 

- Fizi~ki lica 181 obi~ni 
- Pravni lica 4 obi~ni 
Vkupno: 185  

 
 
 
4.2. Pravo na glas 
 
Akcionerite pravoto na glas vo Sobranieto na akcioneri go ostvaruvaat 
spored nominalniot iznos na akcii. So zalog na akciite, akcionerot ne go 
gubi pravoto na glas. Na~inot na glasawe go odreduva Sobranieto, osven 
koga so zakon toa ne e propi{ano poinaku. 
 Pravoto na akcionerot da u~estvuva vo rabotata kako i pravoto na 
glas vo Sobranieto se ostvaruva li~no ili preku imenuvan zastapnik. 
 Pravoto se ostvaruva na na~in {to edna obi~na akcija dava pravo na 
eden glas. 
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4.3. Sopstveni~ka struktura 
 
 
Сопственичка структура на акционерски капитал со состојба 31.12.12 

 

ИМАТЕЛ БРОЈ НА 
АКЦИИ 

РОД НА АКЦИИ ПРОЦЕН
Т % 

МАЛ МЕТРОПОЛ ДООЕЛ БИТОЛА 28.788 ОБИЧНИ АКЦИИ СО ПРАВО НА 
ГЛАС 

35,44 

МАЛ МЕТРОПОЛ ДООЕЛ БИТОЛА 1.699 ОБИЧНИ АКЦИИ СО 
ОГРАНИЧУВАЊЕ 

2,09 

ЈАН КОМЕРЦ  ДООЕЛ  БИТОЛА 11.979 ОБИЧНИ АКЦИИ СО ПРАВО НА 
ГЛАС 

14,75 

СОПСТВЕНИ АКЦИИ 9.513 ОБИЧНИ АКЦИИ СО 
ОГРАНИЧУВАЊЕ 

11,71 

ОСТАНАТИ АКЦИОНЕРИ 29.243 ОБИЧНИ АКЦИИ СО ПРАВО НА 
ГЛАС 

36,01 

ВКУПНО 81.222  100 
 

 

 
4.4.Broj i u~estvo na akciite {to gi poseduva menaxerskiot tim 
 
 
 
Red.   Broj na akcii 
broj Ime i prezime Rabotno mesto i % 

1 Tome Tajkovski Generalen direktor i pretsedatel na 786 akcii 0,97% 
  Upraven odbor    

2 Qube Petkovski Директор на комерцијално-финансиски 
сектор и член на Управен одбор  

0 

3 Sa{o \ orevski Koordinator na proizvodstvo 
i ~len na Upraven odbor 

50akcii 0,06% 

4 Blagoj Nikolovski Шеф за одржување и енергетика и член на 
Надзорен одбор 

0 

5 \ or|i Petrovski Koordinator za op{ti raboti и член на 
Надзорен одбор 

458akcii 0,56% 

   6 Mile Pavlovski [ ef за општи и заеднички работи и член 
на Надзорен одбор  

428akcii 0,53% 
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4.5. Акционери кои поседуваат над 5% од акциите со право на 
глас со состојба 31/12/2012 од ЦДХВ 
 
 
Име/Назив на имателот Процент 
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО МАЛ 
МЕТРОПОЛ ИЗВОЗ-УВОЗ ПЕТКОВСКА ТАТЈАНА ДООЕЛ 37,54 

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЈАН 
КОМЕРЦ ИЗВОЗ-УВОЗ ПЕТКОВСКИ ЈАНЕ ДООЕЛ "ЈАН-КОМЕРЦ" 

14,75 

 

 

5. DOSEGA[ NO TRGUVAWE SO AKCIITE NA FUSTELARKO 

BOREC AD BITOLA 

 

 
Dosega{noto trguvawe so akciite emituvani od strana na Фустеларко Борец 
AD Битола e vr{eno na Редовен пazar на Македонска Берза АД Скопје-пазар на 
акционерски друштва со посебни обврски за известување., i toa во последните 
три години  до моментот на изготвување на проспектот (01-01-2010 до 01-04-
2013) се истргувале 10828 акции . Trguvaweto e izvr{eno preku 50 берзански 
трансакции.  
 
 
 
 
Преглед на трансакции за 2010 год 
 
 
Датум Количина Вредност Мин Макс Просечна Транскации 

21.01.2010 217 151.900,00 700 700 700 1 

08.02.2010 100 70.000,00 700 700 700 1 

17.05.2010 1.679 839.500,00 500 500 500 12 

19.05.2010 131 65.500,00 500 500 500 1 

31.08.2010 176 86.240,00 490 490 490 1 

21.12.2010 145 72.500,00 500 500 500 1 

В к у п н о 2010 2.448 1.285.640,00 700 490 573,85 17 
 
 
 
Преглед на трансакции за 2011 год 
 
 
Датум Количина Вредност Мин Макс Просечна Транскации 

09.02.2011 90 40.500,00 450 450 450 1 
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18.02.2011 129 51.600,00 400 400 400 1 

22.02.2011 61 24.400,00 400 400 400 1 

24.02.2011 60 24.000,00 400 400 400 1 

08.03.2011 60 24.000,00 400 400 400 1 

16.03.2011 40 16.000,00 400 400 400 1 

17.03.2011 40 16.000,00 400 400 400 1 

18.03.2011 30 12.000,00 400 400 400 1 

23.03.2011 40 16.000,00 400 400 400 1 

24.03.2011 40 16.000,00 400 400 400 1 

25.03.2011 30 12.000,00 400 400 400 1 

08.06.2011 62 24.800,00 400 400 400 1 

09.06.2011 50 20.000,00 400 400 400 1 

01.08.2011 24 9.600,00 400 400 400 1 

12.10.2011 20 9.000,00 450 450 450 1 

14.10.2011 20 9.000,00 450 450 450 1 

17.10.2011 20 9.000,00 450 450 450 1 

19.10.2011 20 9.000,00 450 450 450 1 

20.10.2011 20 9.000,00 450 450 450 1 

21.10.2011 20 9.000,00 450 450 450 1 

25.10.2011 20 9.000,00 450 450 450 1 

26.10.2011 20 9.000,00 450 450 450 1 

В к у п н о 2011 916 378.900,00 450 400 422,43 22 
 
Преглед на трансакции за 2012 год 
 
 
Датум Количина Вредност Мин Макс Просечна Транскации 

08.02.2012 63 28.350,00 450 450 450 2 

22.03.2012 130 52.000,00 400 400 400 1 

28.06.2012 30 9.000,00 300 300 300 1 

29.06.2012 100 30.000,00 300 300 300 1 

02.07.2012 101 30.300,00 300 300 300 1 

11.07.2012 30 9.000,00 300 300 300 1 

27.09.2012 70 21.070,00 301 301 301 3 

26.10.2012 6.940 2.116.700,00 305 305 305 1 

В к у п н о 2012 7.464 2.296.420,00 450 300 360,95 11 
 
 

 

 



      
ПРОСПЕКТ                                                                          ФУСТЕЛАРКО  БОРЕЦ АД Битола 

 
 

 18 

6. RAZVOJNA STRATEGIJA NA FUSTELARKO BOREC AD BITOLA 

 
            Развојната стратегија на друштвото е зголемувањена обемот на 
производствотозаради постигнување на рентабилно работење и постигнување на 
позитивни финансиски резултати. Перспективите на деловното работење се 
бараат во освојување на нови пазари. Големината на инсталираните производни 
капацитети и бројот на вработенине коресподира со големината на македонскиот 
пазар. Затоа друштвото се повеќе се ориентира кон извоз. За оваа цел 
активностите се насочени кон намалување на трошоците на работење, квалитетно 
производство, зголемување на продуктивноста, добро организирана маркетинг 
служба, набавка на репроматеријали и суровини во доволна количина која ке 
овозможи континуитет на производството и непреченост во задоволување на 
потребите на купувачот и роковите на испорака, а со самото тоа зголемување на 
конкурентната способност не само на домашниот туку и на странскиот пазар. 
            Технолошките можности на нашето Друштво се подоходовни за изработка 
на големи серии на производи за купувачи од тутунска, прехрамбена, текстилна 
индустрија. Тоа всушност е најосетливата точка во работењето. Од друга страна, 
конкурентноста на нашето производство станува ограничена, како технолошки 
така и географски. Во последните години во производниот процес и нови 
технологии се инвестирана малку позначително, со што се очекува да се поврати 
дел од пазарот сто во изминатиот период се изгуби, а и стекнување на нови 
купувачи, меѓутоа географската положба (оддалеченост) од големите пазари 
заради големи трошоци на транспортот при набавка и испорака на материјали не 
дозволува поврзување со стратешки големи купувачи, чии производи се пласираат 
на пазарите во Европа. 
 Во вакви услови не преостанува ништо друго туку следење на потребите на 
веќе постоечките купувачи, а и потенцијалните, што значи и понатамошно 
инвестирање во нови посовремени технологии и флексибилноста на работењето 
на АД во сите сегменти, со што се зголемува довербата на нашите купувачи во 
поглед на роковите на испорака и квалитетот на производите 

Со комбинирање на мерки и соодветна деловна политика од страна на 
раководството се постигнуваат задоволителни резултати, што треба да биде 
поттик за поуспешно работење во иден период. 
 Во таа насока на почетокот на 2013 година пратени се примероци во 
неколку тутунски комбинати, а исто така пратени се понуди во Подравка и 
Цедевита, а и во текстилната индустрија во Албанија. Се преговара за повторна 
соработка со Свислион Скопје и соработка со Свислион Таково. 
 Имајќи го во предвид фактот дека задоволен купувач значи поволна клима 
за зголемување на нарачка и производство, се користат разни инструменти за 
мерење на нивното задоволство, преземање на мерки за анулирање на проблеми , 
водени од фактот дека секогаш можи подобро и повеќе. 
 Не само сто се прават сите напори да се искористат постоечките 
капацитети за задоволување на потребите на купувачот, туку се размислува и во 
насока на проширување на основната дејност, така да во тек е набавка на машина 
за микровал, а се размислува и за набавка на машина за доработка на отпадниот 
материјал. 
           Фустеларко Борец  АД има визија да постане лидер во производството на 
фина картонска амбалажа на територијата каде што ги пласира своите производи.  
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Ние сме посветени на производството на квалитетни производи од фината 
картонска амбалажа при што континуирано ке ги задоволуваме потребите и 
очекувањата на нашите купувачи. 
Ние целосно се ангажираме за континуирано унапредување и таа обврска 
доследно ја постигнуваме преку имплементацијата и одржувањето на нашиот 
менаџмент систем за квалитет(QMS) што ги задоволува сите барања на ISO 9001 
:2000 
Целите на квалитетот во нашата фирма се : 
- Висок степен на задоволство кај нашите купувачи 
- Воведување современи технологии од областа на фината картонска амбалажа 
- Остварување профит 
Развојот, едукацијата и свеста за квалитетот кај нашите вработени се основа во 
разбирањето, имплементацијата и одржувањето на менаџмент системот за 
квалитет. 
 

7. DIVIDENDA I POLITIKA NA DIVIDENDA 

 

Последните години се создаваат услови , Друштвото да има остаток со кој 
може да размислува на инвестирање во насока на проширување и обновување на 
постојните средства, како и стварање на резерви со кои Друштвото покомотно ќе 
се чувствува и ќе може да започне со планираните активности. 

Основна цел на едно акционерско друштво е поголем профит и 
поголем остаток (дивиденда) на акционерите, па поради тоа раководниот тим 
на Друштвото по подолг временски период даде предлог до Собранието на 
акционери за распределба на дивиденда од дел од добивната за 2012 година. 
 

 

  8.       FINANSISKI PODATOCI 

Финансиски податоци за Фустеларко Борец АД  за период 2010-2012 
                                                                           
 2012 2011 2010 
Вкупно средства 221.289.448 223.102.350 225.912.107 
Вкупно обврски   38.338.214 43.579.208 59.520.049 
Добивка пред 
оданочување 

    8.341.669    12.756.339 7.267.479 

Нето добивка по 
акција 

103 157 89 

Коефициент 
цена/добивка 

3,5 2,69 6,45 

Коефициент 
цена/книгов.вредност 
на акција 

0,18 0,21 0,28 

Износ на исплатена 
дивиденда по акција 

Одлука на 
собрание 70ден - 

- - 

Дивиденден принос  - - 
 
* за пресметка на коеф. цена/добивка користена е просечна годишна цена 
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9. FINANSISKI IZVE[ TAI ZA , 2011 i 2012 g., 

SMETKOVODSTVENI POLITIKI I BELE[ KI (OBJASNUVAWA) 

KON IZVE[ TAITE 

 

Za ovaj Prospekt }e bide prezentiran integralniot tekst na 
Misleweto na nezavisnite revizori od Revizorska ku}a БДО DOO Скопје i 
}e bidat prika`ani finansiskite izve{tai na Fustelarko Borec AD 
Bitola i toa Izve{taj za seopfatna dobivka, Izve{taj za finansiska 
sostojba, Izve{taj za promenite na kapitalot., i Izve{taj za pari~nite 
tekovi. Pokraj ovie finansiski izve{tai }e bidatat prika`ani i 
smetkovodstvenata politika za nivnoto izgotvuvawe i bele{kite za 2011 i 
2012 godina so koi se objasnuvaat i analiziraat oddelni pozicii od 
finansiskite izve{tai. 
 Prika`uvaweto na finansiskite izve{tai }e bide od aspekt na 
prika`uvawe na revidirani finansiski izve{tai. Pri ova sakame da 
istakneme deka vo dvete izminati godini so revizijata na finansiskite 
izve{tai ne se utvrdeni korekcii na finansiskite izve{tai. Poradi ovaj 
fakt nerevidiranite i revidiranite finansiski izve{tai  se identi~ni.  
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Белешки  
31 декември  

2011  
31 декември  

2010 
СРЕДСТВА      
Нетековни  средства      
Недвижности , построј ки и опрема 9  76.342  83.191 
   76.342  83.191 
Тековни  средства      
Залихи 10  40.863  34.011 
Побарувања  од купувачи 11  91.893  95.467 
Останати  тековни средства и АВР 12  3.151  3.394 
Пари  и парични еквиваленти 13  10.853  9.849 
   146.760  142.721 
      
ВКУПНИ  СРЕДСТВА   223.102  225.912 
      
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ      
Капитал      
Основачки  капитал 14  165.152  165.152 
Законски резерви   1.615  - 
Акумулирана  добивка (заг уба)   -  (5.547) 
Добивка  од финансиската година   12.756  7.267 
   179.523  166.872 
Нетековни  обврски      
Долгорочни  финансиски обврски 15  7.826  12.301 
   7.826  12.301 
Тековни  обврски      
Обврски  кон добавувачи 16  33.248  44.001 
Останати  тековни обврски и ПВР 17  2.505  2.738 
   35.753  46.739 
      
ВКУПНО  КАПИТАЛ И ОБВРСКИ   223.102  225.912 
 
 

Белешките  претставуваат составен дел на финансиските извештаи.
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Капитал  

Законски  
резерви 

 Акумул  
Добивка 
(загуба)  

Тековна  
добивка 
(загуба)  Вкупно 

          
Состој ба  на 
1 Јануари  2010 165.152  - 

 
(7.746)  2.199  159.605 

Распределба  на 
добивката -  - 

 
2.199  (2.199)  - 

Вкупна  сеопфатна 
добивка  за г одината -  - 

 
-  7.267  7.267 

Состој ба  на          
31 декември  2010 165.152  -  (5.547)  7.267  166.872 
          
Распределба  на 

добивката -  1.615 
 

5.547  (7.162)  - 
Исплата  на дивиденда -  -  -  (105)  (105) 
Вкупна  сеопфатна  

добивка  за г одината -   
 

-  12.756  12.756 
Состој ба  на          
31 декември  2011 165.152  1.615  -  12.756  179.523 
 
 

Белешките  претставуваат составен дел на финансиските извештаи.
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 2011  
 

2010 
ПАРИЧНИ  ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ    
Добивка пред  оданочување 12.756  7.267 
Усогласувања  на добивката за нето паричните текови  
од оперативни активности:    
Амортизациј а 8.727  6.163 
Кусоци  и вишоци на залиха по попис 75  221 
Отпис  на обврски (3.815)  (3.845) 
Отпис  на побарувања 6.937  4.839 
Неотпишана  вредност на отуѓ ени средства   131  441 
Промени  во оперативните средства и обврски:    
Зголемување / (намалување) на тековните средства:    
Побарувања  од купувачи (3.363)  (12.004) 
Останати  побарувања  243  (1.563) 
Залихи (6.927)  2.182 

    
Зголемување / (намалување) на тековните обврски:    
Обврски  кон добавувачи (6.938)  21.451 
Останати  обврски (233)  84 
 
Нето  паричен тек од оперативни активности 7.593  25.238 
    
ПАРИЧНИ  ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ    
Набавка  (продажба)на недвижности, построј ки и опрема (2.009)  (31.690) 
 
Нето  паричен тек од инвестициони активности (2.009)  (31.690) 
    
ПАРИЧНИ  ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ    
Финансиски  обврски и позај мици -  4 
Долгорочен  финансиски кредит (4.475)  12.301 
Исплатени  дивиденди (105)  - 

Нето  паричен тек од финансиски активности (4.580)  12.305 
    
Нето  зг олемување / (намалување) на паричните средства 1.004  5.853 
Пари  и парични средства на почетокот на г одината 9.849  3.996 
    
Пари  и парични средства, крај  на годината 
 (Белешка  13) 10.853  9.849 

 
 

 Белешките  претставуваат составен дел на финансиските извештаи. 
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1. КОРПОРАТИВНИ   ПОДАТОЦИ 
 

“ФУСТЕЛАРКО  БОРЕЦ”  АД - Битола  (во понатамошниот текст Друштвото) е рег истрирано 
сог ласно Законот за трг овските друштва. Основна деј ност на Друштвото претставува 
г рафичко  производство, односно производство на амбалажа од хартиј а и картон. 
Сог ласно  Законот за вработување на инвалидни лица, друштвото е рег истрирано како 
”Заштитно  друштво” односно  има вработено одреден процент (минимум 40%) на инвалидни 
лица . 
Седиштето  на друштвото се наоѓа во Битола, ул. “ Индустриска”  бр. ББ. 
На  31 Декември 2011 г одина, Друштвото имало 154 вработени (31 декември 2010: 155 
вработени ). 

   
 
2. ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 

 
2.1.  Основа  за изготвување 

 
Приложените  финансиски извештаи се изготвени во согласност со Меѓународните 
стандарди  за финансиско известување (МСФИ), вклучувај ќи ги Меѓународните 
сметководствени  стандарди (МСС) и Интерпретациите издадени од Одборот за 
Меѓ ународни  сметководствени стандарди (ОМСС) и Комитетот за толкување на  
Меѓ ународни  стандарди за финансиско известување (КТМСФИ), последователно.      
 
Финансиските  извештаи се изг отвени со примена на методата на набавна вредност и 
принципот  на континуитет во работењето.  
 
Овие  финансиски  извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните 
резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен 
ентитет, исклучувај ќи г и нег овите подружници. 
 
При  изг отвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше  кон 
сметководствените  политики опишани во Белешка 2 Сметководствените политики 
применети  во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за 
г одишните  финансиски извештаи за фискалната 2010 година .  
 
Финансиските  извештаи на Друштвото се изразени во илј ади денари. Денарот 
претставува  официј ална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во 
валута различна од официј алната се сметаат за трансакции во странска валута. 
 
При  подг отвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото  се придржуваше кон 
основните  сметководствени политики обј аснети во понатамошниот текст. Овие политики 
се конзистентни со политиките користени при подг отвката на финансиските извештаи за 
сите претходните г одини, освен доколку не е поинаку назначено . 

Подготвувањето  на финансиските извештаи во согласност МСФИ, бара примена на 
одредени  сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени 
расудување  во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. 
Деловите  кои вклучуваат  повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови 
каде што претпоставките и проценките се значај ни за финансиските извештаи се 
обелоденети  во белешка 2.2 
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2. ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува) 
 

2.1.  Основа  за изготвување  (Продолжува) 
 
(a)  Нови  стандарди, измени и толкувања кон постоечките стандарди, валидни во тековниот 

период  на известување 
 
Примената  на следниве нови и изменети стандарди и МСФИ толкувања на постоечките 
стандарди  задолжителни за првична примена за финансиската  г одина започнувај ќи на 1 
ј ануари 2011 година, не резултираа во значај ни промени во сметководствените 
политики  на Друштвото и немаат влиј ание на придружните финансиски извештаи на 
Друштвото : 
 
− Ревидиран  МСС 24 „ Обелоденување на поврзани субј екти„  – Симплифицирани  барања за 

обелоденување  за владини поврзани субј екти и  разј аснување на дефинициј ата за 
поврзан  субј ект. Усвој увањето на измената нема никакво влиј ание на финансиската 
состој ба или успешност на Друштвото.  

− Измени  кон МСС 32 “  Финансиски инструменти : Презентациј а“  – Класификациј а  на 
издавање  на права. Оваа измена се однесува издадените права понудени за фиксна 
количина  во странска валута кои имаа третман како деривативни обврски според 
постоечкиот  стандард. Измените наведуваат дека доколку одредени  критериуми се 
исполнат , истите треба да се класифицираат како капитал независно од валутата во 
кој а е деноминирана цената за извршување. Измената  нема никакво влиј ание на 
финансиската  состој ба или успешност на Друштвото.  

− Измена  кон МСФИ 1 “  Првично усвој ување на Меѓ ународните стандарди за финансиско 
известување “  – Ог раничено  Ог раничување од Компаративниот МСФИ 7 Обелоденување за 
првични  усвој увачи. Овие измени не се релевантни за Друштвото, бидеј ќи е 
постоечки изг отвувач на МСФИ.  

− Измени  кон КТМСФИ 14“ МСС  19 – Ограничување  на средство за дефинирани користи, 
барања  за минимално финансисрање и нивна поврзаност“  – Претплати  на барања за 
минимално  финансисрање. Измените се применуваат во ограничени околности: кога 
ентитетот  е предмет на барања за минимално  финансисрање и извршува претплати на 
придонеси  за покривања на овие барања. Имените забарнуваат ентитетот овие 
бенефити  од овие пртплати да г и третира како средства. Овие измени не се 
релевантни  за Друштвото, поради отсуство на вакви дог овори.     

− КТМСФИ  19 “ Разг раничување на финансиски обврски од капитални инструменти“ . Ова 
толкување  г и разј аснува барањата на МСФИ-те ког а ентитетот повторно ги договара 
условите  на финансиските обврски со своите кредитори и кредиторите прифаќаат да 
примат  акции од ентитетот или друг  инструмент на капитал за подмирување на 
финансиски  обврски во целост или парциј ално. Толкувањето нема влиј ание на 
финснсиските  извештаи на Друштвото.    

Измени  на повеќе стандарди и толкувања (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МСС 1, МСС 21, МСС 28, 
МСС  31, МСС 34 и КТМСФИ 13),  кои се дел од г одишниот проект на ОМСС за подобрување на 
МСФИ  обј авени во мај  2010. Овие измени резултираат примарно на отстранување на 
неконзистентности  и терминолошки или уреднички промени. Датите на важност варираат 
од стандард до стандард но повеќето се важечки за годишните периоди кои почнуваат на 
или по 1 ј ули 2010 г одина или 1 ј ануари 2011 година. Усвој увањето на овие измени не 
доведува  до значај ни промени во сметководствените политики на Друштвото и немаат 
материј ален  влиј ание на финансиската состој ба или успешност на Друштвото.   
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2. ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува) 
 

2.1.  Основа  за изготвување (Продолжува) 
 
(b) Нови  стандарди, измени и толкувања кон обј авените стандарди кои сеуште не се валидни 

и не биле претходно применети од страна на Друштвото  
 

Следниве  нови и изменети стандарди и толкувања на КТМСФИ беа издадени, но не и 
валидниза  примена за финансиската година кој а започнува од 1 ј ануари 2011 г одина. 
Истите  не се порано прифатени и Друштвото е во процес на проценка на потенциј алното 
влиј ание, доколку постои, на финансиските извештаи. Друштвото има намера да ги 
прифати  овие стандарди ког а истите ќе станат валидни.  
 
− Измени  кон МСС 1 “  Презентирање на финансиски извештаи“- Останата  сеопфатна 

добивка  (стануваат валидни за г одишните периоди кои започнуваат на 1 ј ули 2012 
или по тој  датум)  

− Измени  кон МСС 12 “  Даноци на добивка“  – Одложен  данок: Повраток на скриени 
средтва  (стануваат валидни за г одишните периоди кои започнуваат на 1 ј ануари 
2012 или по тој  датум)  

− Ревидиран  МСС 19 “  Корист за вработените“  (станува валиден за г одишните периоди 
кои започнуваат на 1 ј ануари 2013 или по тој  датум)  

− Ревидиран  МСС 27 “Консолидирани  и посебни финансиски извештаи“  (станува валиден 
за г одишните периоди кои започнуваат  на 1 ј ануари 2013 или по тој  датум) 

− Ревидиран  МСС 28 “Вложувања  во придружени ентитети“  (станува валиден за 
г одишните  периоди кои започнуваат на 1 ј ануари 2013 или по тој  датум) 

− Измени  кон МСФИ 1 “Привично  усвој ување на Меѓ ународните стандарди за финансиско 
известување “  - Сериозна  хиперинфлациј а и отстранување на фиксни датуми за 
првичните  усвој увачи на МСФИ (стануваат  валидни за годишните периоди кои 
започнуваат  на 1 ј ули 2011 или по тој  датум) 

− Измени  кон МСФИ 7 “Финансиски  инструменти: обелоденувања “  – Трансфер  на 
финансиски  средства (стануваат  валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 
ј ули 2011 или по тој  датум)  

− МСФИ  9 “ Финансиски инструменти“  (станува валиден за годишните периоди кои 
започнуваат  на 1 ј ануари 2013 или по тој  датум). Овој стандард се однесува на 
класификацирање  и мерење на финансиските средства. 

− МСФИ  10 “ Консолидирани финансиски извештаи“  (станува валиден за г одишните 
периоди  кои започнуваат на 1 ј ануари 2013 или по тој  датум). 

− МСФИ  11 “ Заеднички договори“  (станува валиден за г одишните периоди кои 
започнуваат  на 1 ј ануари 2013 или по тој  датум). 

− МСФИ  12 “  Обелоденување на удели во друг и ентитети“  (станува валиден за г одишните 
периоди  кои започнуваат на 1 ј ануари 2013 или по тој  датум). 

−  МСФИ  13“  Мерење на фер вредност“(станува валиден за годишните периоди кои 
започнуваат  на 1 ј ануари 2013 или по тој  датум). 

Менаџментот  на Друштвото г о проценува влиј анието на овие нови стандарди, измени и 
толкувања  кои стануваат валидни и смета дека нивната со нивната примена не се 
очекува да има материј ално влиј ание на финансиските извештаи на Друштвото во 
периодот  од нивната првична примена. 
 
 
 
 
 

2. ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува) 
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2.2.  Користење  на проценки  
 
Изг отвувањето  на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од Раководството 
на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влиј аат на прикажаните износи 
на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот 
на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештај ниот период. 
Овие  проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на 
изг отвувањето  на Извештај от за финансиска состој ба. Актуелните резултати можат да 
се разликуваат од овие проценки.  

 
Овие  проценки се разгледуваат периодично  и промените во проценките се прикажуваат 
во периодите во кои истите стануваат познати.  
 
Нај значај ната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прег ледот на 
значај ни сметководствени политики и соодветните обј аснувачки белешки се однесуваат  
на оштетувањето на финанските и нефинансиските средства, финансиските обврски и 
проценката  за резервирања за судски спорови.  
 

2.3. Споредливи  износи   
 

Споредливите  износи г и претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината 
кој а завршува на 31 декември  2010.  

 
2.4 Приходи 

 
Приходите  се искажани според обј ективната вредност на примените средства или 
побарувања , намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. 
Приходот  е искажан во моментот кога дог оворените услуги се извршени, односно  
производите  се испорачани.  

 
2.5. Расходи 

 
Расходите  се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана 
реализациј а ). 
 

 
2.6. Оперативен  лизинг 

 
Лизинг от  каде што Друштвото не г и пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со 
сопственоста  врз средството  врз корисникот на лизингот се класифицира како 
оперативен  лизинг .  
 
Приходите  поврзани со оперативниот лизинг  се признаваат во периодот за кој  се 
однесуваат .  
 
Оперативниот  лизинг  се однесува на изнај мување на деловни простории, магацини и 
други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештај от за 
сеопфатна  добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во сог ласност со 
важечките  дог овори за оперативен лизинг .   
 

2.7. Одржување  и поправки 
 
Трошоците  за одржувањето и поправките на недвижностите, построј ките и опремата се 
прикажуваат  како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се 
признаваат  во Извештај от на сеопфатна добивка на Друштвото.  

 
2. ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува) 

 
2.8. Трошоци  на позај мување  
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Трошоците  на позај мување се евидентираат како расходи во периодот во кој  настануват. 
 
2.9. Конвертирање  во странска валута и сметководствениот третман на позитивните /  

негативните  курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула   
 

Ставките  во Извештај от за финансиска состој ба и Извештај от за сеопфатна добивка 
искажани  во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од 
примарното  економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во 
Белешка  2.1, придружните  финансиски извештаи се прикажани во илј ади денари (МКД), 
кои претставуваат функционална и официј ална извештај на валута на Друштвото.  
 
Компонентите  на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани 
во денари според официј алниот девизен курс на денот на составување на Извештај от за 
финансиска  состој ба. 
 
Трансакциите  во странски валути се конвертирани во денари според официј алниот 
девизен  курс на денот на секој а трансакциј а. 
 
Позитивните  и негативните курсни разлики кои произлег уваат од конвертирањето на 
средствата , обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход /  расход во 
Извештај от  за сеопфатна добивка.  
 

 
2.10. Недвижности , построј ки и опрема 

 
Недвижнстите , построј ките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2011 се состој ат од 
недвижности  и опрема. Недвижностите и опремата се прикажани по набавни цени намалени 
за акумулираната амортизациј а. 
 
Набавната  вредност се состои од фактурната вредност зг олемена за увозните царини, 
неповратните  даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на 
средствата  во работна состој ба за намената за кој а се набавени. Сите добиени попусти 
и /  или рабати ј а намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност 
на построј ките и опремата произведени /  изградени во сопствена режиј а ј а 
претставува  набавната вредност на денот на кој  е комплетиран процесот на изградбата 
или развој от. 
 
Недвижностите  и опремата се капитализираат како материј ални средства доколку 
нивниот  очекуван корисен век надминува една година.  
  
Капиталните  добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како 
“Останати  приходи”  додека сите загуби што настануваат од отуѓ увањето на 
недвижностите  и опремата се искажани како “ Останати трошоци од работењето” . 
 
Капиталните  подобрувања, обновувања  и поправки кои г о продолжуваат  животниот век на 
средството  се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок 
во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци . 
 
Корисниот  век  се проценува нај малку на крај от на секој а финансиска година, и 
доколку има значај на промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните 
економски  користи од средствата, стапката на амортизациј а е сменета како резултат на 
променетото  движење. 

 
 
2. ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ  ПОЛИТИКИ (Продолжува) 
 
2.11.    Амортизациј а 

 
Амортизациј ата  на недвижностите и опремата и нематериј алните средства се 
пресметува  правопропорционално за да набавната вредност на средствата  целосно се 
отпише  во нивниот проценет корисен век. Амортизациј ата на недвижностите и опремата и 
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нематериј алните  средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век 
на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компететните  оддели во 
Друштвото  периодично г о проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. 
Пропишаните  г одишни стапки на амортизациј а што се користат за одделните г рупи на 
недвижности  и опрема и нематериј ални средства се како што следува:  

 
Недвижнини  2,5% – 10% 
Деловен  инвентар   5% - 10% 
Мебел  20% 
Компј утерска опрема и софтвер  25% 
Телекомуникациска  опрема и возила  25% 
Останата  опрема  10% 

 
Амортизациј ата  на недвижности и опрема и нематериј ални средства започнува да се 
пресметува  со ставање на средствата во употреба.  
 

 
2.12. Оштетување  на нефинансиските средства  

 
Во сог ласност  со прифатените сметководствени политики, на крај от од секој а г одина 
Раководството  на Друштвото ј а проценува сметководствената вредност на 
нематериј алните  средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку 
постои индикациј а дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместливата 
вредност  на средствата за да се утврди обемот на заг убата од оштетување.  Доколку 
надоместливата  вредност на средството е проценета како пониска од нег овата сег ашна 
вредност , сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, 
кој а ј а претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и нег овата 
употребна  вредност. Заг убите од оштетување, кои ј а претставуваат разликата помеѓу 
сег ашната  вредност и надоместливата вредност на материј алните и нематериј алните 
средства , се прикажуваат во Извештај от за сеопфатна добивка сог ласно МСС 36 
“Оштетувања  на средствата” . 
  
Оштетените  нефинансиски средства се оценуваат на секој  датум на известување за да се 
утврдат  можните надоместувања на оштетувањето.  

 
2.13.  Залихи 
 

Залихите  инициј ално се искажуваат според набавната вредност. Набавната вредност се 
состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. 
Последователно  залихите се вреднуваат и презентираат во извештај от за финансиска 
состј ба по пониската од набавната и нето продажната вредност.   
 
Нето  продажната вредност ј а претставува цената по кој а залихите би можеле да бидат 
продадени  во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата. 
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2. ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува) 
 

2.13.  Залихи  (Продолжува) 
 
Залихите  на материј али, суровини и амбалажа се водат по набавни цени со што при 
ставање  во употреба во производство се применува методата  на просечни набавни цени. 
 
Залихите на г отовите производи и недовршеното производство се водат по производна 
цена  на чинење, во кој а се вклучуваат трошоците на производството (директен труд, 
директни  материј али и општи трошоци на производството).  

 
Исправката  на вредноста на залихите кој а се прикажува во “ Останати оперативни 
трошоци ”  се евидентира кај  ставките кај  кои е потребно да се намали нивната 
сметководствена  вредност до нето продажната вредност проценета од страна на 
Раководството . Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој  е понизок  од 
стандардниот , целосно се отпишуваат.  

 
2.14.   Финансиски  инструменти 
 

Сите  финансиски инструменти инициј ално се признаваат според обј ективна вредност 
(вообичаено  еднаква на платената цена) вклучувај ќи г и директните зависни 
инкрементални  трошоци на купување или издавање на финансиското средство или 
финансиската  обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска 
според  обј ективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на 
финансиски  средства и финансиски обврски настанати  на вообичаен начин се признаваат 
на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во 
Извештај от  за финансиска состој ба на Друштвото на денот на кој  Друштвото станува 
дог оворна  страна засег ната од дог оворните одредби на финансискиот инструмент. При 
инициј алното  признавање Раководството ј а одредува класификациј ата на финансиското 
средство . Класификациј ата зависи од целта за кој а е набавено финансиското средство.   
 
Финансиските  средства престануваат да бидат признаени ког а Друштвото ј а г уби 
контролата  врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува 
ког а правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или 
пренесени . Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги 
исполнува  обврските или ког а обврска за отплата е откажана или истечена. 

 
(а)  Побарувања  од купувачи 

 
Побарувањата  од купувачи се искажани според нивната номимнална вредност намалена за 
соодветните  исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување 
на побарувањата се прикажува ког а постои обј ективен доказ дека Друштвото нема да 
биде  во можност да г и наплати сите доспеани исноси во согласност со оригиналните 
услови врз кои се настанати побарувањата. Значај ните финансиски потешкотии на 
должникот , верој атноста должникот да влезе во процес на ликвидациј а или финансика 
реорг анизациј а и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се 
оштетени .  
Отписот  на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на 
побарувањата  и историското искуство, и ког а се оценува дека делумната или целосната 
наплата  на побарувањето повеќе не е верој атна. Сметководствената вредност на 
средството  се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на 
трошокот  се прикажува во Извештај от за сеопфатна добивка во рамките “ Останати 
трошоци ” . Ког а побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка 
на вредноста на побарувањата.  Последователните наплати на претходно отпишаните 
побарувања  и соодветното  намалување на исправката се признаваат како приход во 
рамките  на “ Останати приходи” . 
 
 

2. ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува) 
 

2.14.   Финансиски  инструменти (Продолжува) 
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(б) Кредити  и заеми од банки и добавувачи  

 
Кредитите и заемите од банки и добавувачи инициј ално се мерени според примените 
износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според 
амортизирана  набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка. 
 
Обврските  се класифицираат како краткорочни  доколку се очекува да бидат подмирени 
во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат 
во период до 12 месеци од денот на Извештај от за финансиска состој ба. Сите останати 
обврски  се класифицираат како долг орочни. 

 
2.15. Пари  и парични средства 

 
Парите  и паричните средства се состој ат од средствата на жиро сметки, благ ај ната и 
останатите високо ликвидни вложувања со инициј ална доспеаност до три месеци, или 
помалку  кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на 
незначаен  ризик од промена во вредноста.  
 

2.16. Надоместоци  на вработени 
 
Даноци  и придонеси на вработените за социј ално осигурување 

 
Во  сог ласност со законските прописи во Република Македониј а, Друштвото е обврзано да 
плаќа придонеси  на повеќе државни фондови за социј ално осиг урување. Овие обврски 
опфаќаат  плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во 
износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки. Друштвото 
нема  законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пезиско и 
инвалидско  осиг урување на Македониј а при пензионирањето. Овие  обврски се искажуваат 
како трошок во моментот на нивно настанување.  
 
Со  ог лед на тоа дека Друштвото е регистрирано како Заштитно друштво , има право на 
рефундирање  на одредени платени придонеси утврдени сог ласно законските прописи. 

 
2.17.    Данок  на добивка 

 
Тековен  данок на добивка  
 
Тековниот  данок на добивка го претставува износот кој  е пресметан и платен во 
сог ласност  со Законот за данок на добивка кој  е на сила во Република Македониј а. 
Данокот  на добивка се плаќа по стапка од 10% (2010: 10%) применета на даночната 
основа  прикажана во годишната даночна приј ава по намалувањето за одредени даночни 
олеснувања . Даночната основа прикажана во даночната приј ава претставува даночно 
непризнатите  трошоци утврдени со даночните прописи.  
 
Со  ог лед на тоа дека Друштвото е рег истрирано како Заштитно друштво, целосно е 
ослободено  од обврски за данок од добивка, при што не пресметува и не плаќа данок на 
добивка . 
 

2. ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува) 
 

2.18.    Дивиденди   
 
Дивидендите  се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој  
биле  одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за г одината  што 
се прог ласуваат по датата на изг отвување на Извештај от за финансиска состој ба се 
обелоденуваат  како настан по датата на Извештај от за финансиска состој ба.  

 
 
3.  УПРАВУВАЊЕ  СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ 
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Во  нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено 
на повеќе ралични ризици со различен степен на изложеност: пазарен  ризик 
(вклучувај ќи г и: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), 
ликвидносен  ризик и кредитен ризик.  
 
Управувањето  со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се 
стреми  кон минимализирање на потенциј алните нег ативни ефекти врз финансиското 
работење  на Друштвото.  
 

3.1. Пазарен  ризик 
 

(a) Ризик  од курсни разлики 
 
Друштвото  е директно изложено на ризик од курсни разлики бидеј ќи има  средства и 
обврски  искажани во странска валута.  
 
Официј алните  девизни курсеви користени за конверзиј а на ставките од Извештај от за 
финансиска  состој ба искажани во странска валута во денар на 31 декември 2011 и 2010 
г одина се дадени во следниов прег лед: 
 

Во  денари 
 2011  2010 
    
ЕУР 61,5050  61,5050 
УСД 47.5346  46,3140 
ЦХФ 50.5964  49,3026 
 
Друштвото  не користи финансиски деривативи. 
 

(b) Каматен  ризик 
 
Друштвото  е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој  преку промена на 
нивото  на пазарните каматни стапки влиј ае врз нег овата финансиска состој ба и 
паричните  текови.  

 
Бидеј ќи друштвото нема значај ни каматоносни средства и обврски на 31 декември 2011. 
Приходите  и расходите на Друштвото како и оперативните парични текови се значително 
независни од промените на пазарните каматни стапки. 
 

(в)     Ценовен ризик 
 
Друштвото  не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидеј ќи нема 
вложувања  класифицирани во Извештај от за финансиска состој ба како расположливи за 
продажба  или според обј ективната вредност преку искажување на капитална добивка или 
загуба. 

 
3.  УПРАВУВАЊЕ  СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува) 
 
3.2. Ликвидносен  ризик 

 
Друштвото  г и менаџира своите средства и обврски на таков начин што може да г и 
исполни  сите свои доспеани обврски во секое време.  
 
Друштвото  има доволни и ликвидни средства (пари и парични еквиваленти), како и 
континуиран  прилив на пари од продажба на трг овски стоки и услуг и, за да г и исполни 
сите свои обврски во дадените рокови.  
 

3.3. Кредитен  ризик 
 



ФУСТЕЛАРКО  БОРЕЦ АД Битола 
 
 

 37 

Кредитниот ризик произлег ува од пари и парични средства, депозити во банки и 
финансиски  институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од 
малопродажбата , вклучувај ќи г и побарувањата и обврските. 
 
Изложеноста  на Друштвото на кредитен ризик произлег ува од неможноста навремено да се 
наплатат  сите побарувања од купувачи. Кредитниот ризик на Друштвото е ограничен со 
диверзификациј а  на продажбата на Друштвото на пог олем број  на помали купувачи и нема 
значај на концентрациј а на кредитен ризик кај  поединечно  значај ни купувачи. 

 
3.4. Управување  со капиталниот ризик 
 
 Друштвото  има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според 

кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.  
 

Целите  на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на 
способноста  на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за 
континуитет  за да се зачува оптимална капитална структура кој а би г о намалила 
трошокот  на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.  

 
3.5. Проценки  на обј ективната вредност  
 

Друштвото  има политика за обелоденување на информации за обј ективната вредност на 
оние  компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за 
оние  кај  кои обј ективната вредност може значително да се разликува од 
сметководствена  вредност. Во Република Македониј а не постои доволно ниво на пазарно 
искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и друг и финансиски 
средства  или обврски и оттука за истите во моментов не се расположливи пазарни цени. 
Како резултат, во отсуство на активен пазар, обј ективната вредност не може да биде 
утврдена  на веродостој на основа. Раководството на Друштвото ј а проценува севкупната 
изложеност  на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според  
кој а се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши 
исправка  на вредноста.   
Раководството  на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се 
нај валидни  и нај корисни извештај ни вредности при постој ните пазарни услови .  
 

4. ПРИХОДИ  ОД ПРОДАЖБА 
 
 2011  2010 
    
Приходи  од продажба на домашен пазар 134.791    155.390 
Приходи  од продажба на странски пазар 76.862  68.860 
    
Вкупно 211.653  224.250 

 
5. ДРУГИ  ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ 
 

 2011  2010 
    
Приходи  од поврат на даноци 8.971  9.521 
Приходи  од отпис на обврски 80  16 
Наплатени  отпишани побарувања 2.981  7 
Приходи  од поранешни г одини 61  817 
Останати  приходи 4.131  3.059 
    
Вкупно 16.224  13.420 
 

 
6. ОПЕРАТИВНИ  ТРОШОЦИ  

 
 2011  2010 



ФУСТЕЛАРКО  БОРЕЦ АД Битола 
 
 

 38 

а)Трошоци за материј али и одржување    
Потрошени  материј али 116.276  115.684 
Енерг иј а и г ориво 5.045  4.525 
Резервни  делови 1.521  1.578 
Отпис  на ситен инвентар 3.954  3.197 
Транспорт 5.706  6.256 
Трошоци  за одржување 656  856 
Услуг и 28  6 

Вкупно  трошоци за матер. и одржување 133.186  132.103 
    
б) Трошоци на вработените    
Бруто плати 36.303  38.255 
Останати  трошоци на вработените 405  667 

Вкупно  трошоци на вработени 36.708  38.922 
    
в) Амортизациј а    
Материј ални  средства 8.727  6.163 

Вкупно  амортизација 8.727  6.163 
         г) Останати оперативни трошоци 

Трошоци  за маркетинг  и рекламирање 537  538 
Телефонски  трошоци 388  349 
Отпис  на побарувања 3.817  39 
Намалување  на вредноста на средствата 131  441 
Казни  и пенали 19  - 
Трошоци  за саем -  5 
Неотпишана  вредност на отуѓ ени средства 82  218 
Индиректни  даноци 1.361  435 
Останати   услуг и 6.165  5.672 
Кусоци 73  10 
Банкарски  услуг и 350  810 
Трошоци  за осиг урување 728  904 
Трошоци  од претходни г одини 75  9.227 
Дадени  одобрениј а 3.121  4.800 
Останати трошоци 606  796 

Вкупно  останати оперативни трошоци 17.453  24.244 
 
 
 
 
 
 
 
7. ПРИХОДИ  /  РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ 

 
 2011  2010 
Приходи  од финансирање    
Камати  и позитивни курсни разлики 26  386 
Вкупно  приходи од финансирање 26  386 
    
Расходи  од финансирање    
Камати 712  526 
Нег ативни  курсни разлики 34  98 
Вкупно  расходи од финансирање 746  624 
    
Нето  приходи (расходи) од финансирање  (720)  (238) 

 
 
 
8. ДАНОК  НА ДОБИВКА  
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Сог ласно  законските прописи друштвото е ослободено од Данок на непризнати расходи, 
поради  тоа што станува збор за Заштитно друштво, рег истрирано сог ласно Законот за 
вработување  на инвалидни лица. 

 
 
 
9. НЕДВИЖНОСТИ , ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА 
 

  Земј иште  
Градежни  
обј екти  Опрема  

Транспорт
.средства  

Инвестиции  
во тек  Вкупно 

Набавна  вредност на            
1 ј ануари  2010 439  110.923  410.551  18.874  -  540.787 
Набавки -  160  3.981  1.276  26.273               31.691 
Пренос -  -  25.832  -  (25.832)                       - 
Намалување (отуѓ ување) -  -  (14.070)  (467)  441               (14.096) 
Состој ба  на  
31 декември  2010 439  111.083  426.294  19.683  -  557.499 
            
Набавки -  384  90  1.536  -  2.010 
Оттуѓ увања -  -  (19.633)  (3.048)  -   (22.681) 
Состој ба  на  
31 декември  2011 -  111.467  406.751  18.171  -  536.830 
            
Акумулирана  амортизаци -           

на 1 ј ануари 2010 -  71.840  
             

393.317  17.524  -  482.681 
Амортизациј а -  2.717  2.690  756  -  6.163 
Оттуѓ увања -  -  (14.070)  (466)  -  (14.536) 
Состој ба  на 
31 декември  2010 -  74.557  381.937  17.814  -  474.308 
            
Амортизациј а -  2.678  5.285  764  -  8.727 
Оттуѓ увања -  -  (19.632)  (2.915)  -  (22.547) 
Состој ба  на  
31 декември  2011 -  77.235  367.590  15.663  -  460.488 
            
Нето  сегашна вредност на            
- 31 декември  2011 439  34.231  39.162  2.510    76.342 
 
- 31 декември  2010 439  36.525  44.357  1.869  -  83.191 

 
Врз  градежните обј екти е запишана хипотека врз основа на земен долгорочен кредит од 
Стопанска  Банка АД Битола (види белешка 15). 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. ЗАЛИХИ 
  

 2011  2010 
    
Материј али 23.169  20.959 
Резервни  делови 5.996  5.433 
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Ситен  инвентар 570  420 
 29.735  26.812 
    
Производство  во тек 4.677  1.818 
Готови производи 6.294  4.359 
Трг овски стоки 359  1.374 

Намалено  за исправка на вредноста (202)  (352) 
 11.128  7.198 
    
Состој ба  на 31 декември 40.863  34.011 

 
 
11.    ПОБАРУВАЊА  ОД КУПУВАЧИ 

 
 

 2011  2010 
    
Побарувања  од купувачи во земј ата 70.662  81.387 
Побарувања  од купувачи во странство 29.341  32.511 
 
Вкупно  побарувања  од купувачи 100.003  113.898 
    
Исправка  на вредноста    

на побарувања од купувачите 8.110  18.431 
    

Состој ба  на 31 декември 91.893  95.467 
 

Побарувањата  од купувачи не се каматоносни.   
 

Обј ективната  вредност на побарувањата соодветствува на нивната  сметководствена 
вредност.  

 
 
 
12. ОСТАНАТИ  ТЕКОВНИ СРЕДСТВА  
 И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА  
 

 2011  2010 
    
Побарувања  од државата 2.840  3.113 
Побарувања  од вработени  311  281 
    
Салдо  на 31 декември 3.151  3.394 
 
Останатите  тековни средства  не се каматоносни. 
 
Раководството  на Друштвото смета дека пог оре прикажаните износи реално 
соодветствуваат  на нивните обј ективни вредности на денот на подг отовката на  
Извештај от  за финансиска состој ба.  

 
 
 
13. ПАРИ  И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 
 2011  2010 
    
Жиро  сметки 5.389  5.936 
Благај на 37  28 
Девизна  сметка 5.427  3.885 
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Салдо  на 31 декември 10.853  9.849 
 
 
 
14.  КАПИТАЛ 
 

Капитална  структура на Друштвото на 31 декември 2011 е прикажана во следниов 
преглед : 
 

Бр . на акции 

 % според  
Централен  
регистар   

на РМ 
    
Фонд  за ПИОМ  2.574  3,17 
Останати  акционери - физички  лица 78.648  96,83 
    
Состој ба  на 31 декември 2011 81.222  100 
 

 
 
 
15.    ДОЛГОРОЧНИ  ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ 

 

  2011  2010 
     
Долгорочен  кредит -Стопанска  Банка Битола  7.826  12.301 
     
Салдо  на 31 декември  7.826  12.301 
 
Долгорочните  финансиски обврски произлегуваат од дог оворот за кредит бр. 08-2285/2 
склучен на 17.06.2010 помеѓ у Стопанска Банка АД Битола и Фустеларко Борец АД Битола. 
Рок  на отплата на кредитот е 3 г одини од денот на одобрување на кредитот со каматна 
стапка од тримесечен ЕУРИБОР плус 5% но не помала стапка од 6%. 
 
Обезбедувањето  на кредитите е со хипотека на недвижен имот, заложно право 
воспоставено  со нотарски акт ОДУ 291/ 2010 од 10.06.2010 
 
 

 
16.   ОБВРСКИ  КОН ДОБАВУВАЧИ 
 

  2011  2010 
     
Обврски  кон добавувачи во земј ата  10.976  12.758 
Обврски  кон добавувачи во странство  22.272  31.243 
     
Салдо  на 31 декември  33.248  44.001 
 
Обврските  кон добавувачи не се каматоносни. Друштвото редовно г и подмирува своите 
обврски  кон добавувачите. 

 
Раководството  на Друштвото смета дека пог оре прикажаните износи реално 
соодветствуваат  на нивните обј ективни вредности на денот на подг отовката на 
Извештај от  за финансиска состој ба.  
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17.  ОСТАНАТИ  ТЕКОВНИ ОБВРСКИ   
 И ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА  

 
    2011  2010 

     
Останати  обврски     
Обврски  за нето плата  2.263  2.468 
Даноци  и придонеси   33  36 
Придонеси  од плати  207  230 
Останати  обврски  2  4 

     
Салдо  на 31 декември  2.505  2.738 

 

18.  ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ  ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ 
 

(a) Салдата  на побарувањата и обврските на 31 декември  2011 и 2010, кои произлегуваат од 
набавките  и/ или продажбата на добра/ услуг и од/ на поврзаните субј екти на Друштвото 
се дадени во следниот преглед:  
 
 2011  2010  
ПОБАРУВАЊА    
Побарувања  од купувачи :    
Мал  Метропол Дооел 11.926  9.008 
Јан Комерц Дооел 4.804  7.254 
    
Вкупно : 16.730  16.262 

 
 2011  2010  
ОБВРСКИ    
Обврски  кон добавувачи:    
Мал  Метропол Дооел -  - 
Јан Комерц Дооел -  - 
 
Вкупно : -  - 
 
 

б) Трансакциите  со поврзаните субј екти за г одината кој а завршува на 31 декември 2011 и  
2010 година се дадени во прег ледот кој  следува:  

 
 

 2011  2010 
Мал  Метропол Дооел    
Приход  :    
- продажба 12.893  16.824 
 12.893  16.824 

Трошоци :    
- услуг и 16.172  17.213 
 16.172  17.213 

    
Нето  приход (расход) (3.279)  (389) 
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 2011  2010 
Јан Комерц Дооел    
Приход  :    
- продажба 15.390  19.424 
 15.390  19.424 

Трошоци :    
- услуг и 14.985  16.207 
 14.985  16.207 

    
Нето  приход (расход) 405  3.217 
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ФУСТЕЛАРКО  БОРЕЦ АД Битола 
ИЗВЕШТАЈ  ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА 
За  годината кој а завршува на 31 Декември 2012 
Во  илј ади денари 
 
 
 Белешка  2012  2011 
      
Оперативни  приходи      
Приходи  од продажба 4  241.297  211.653 
Други оперативни приходи 5  13.654  16.224 

Вкупно  оперативни приходи   254.951  227.877 
      
Оперативни  трошоци      
Промена  на вредноста на залихите   (651)  4.944 
Трошоци  за материј али и одржување 6а  (149.446)  (133.186) 
Набавна  вредност  на продадени 

стоки   (31.512)  (23.271) 
Плати  надоместоци и други лични 

примања 6б  (40.542)  (36.708) 
Амортизациј а 6в  (8.684)  (8.727) 
Останати  оперативни трошоци 6г   (15.404)  (17.453) 

Вкупно  оперативни трошоци   (246.239)  (214.401) 
      

ОПЕРАТИВНА  ДОБИВКА    8.712  13.476 
      
Приходи  (расходи) од финансирање      
Нето  приходи (расходи) од 
финансирање 7  (370)  (720) 

ДОБИВКА  ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ   8.342  12.756 
      
Данок  од добивка 8  -  - 

ДОБИВКА  ЗА ГОДИНАТА   8.342  12.756 
                                           
ВКУПНА  СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА 
ГОДИНАТА   8.342  12.756 
 

 
 

Белешките  претставуваат составен дел на финансиските извештаи. 
 
 



ФУСТЕЛАРКО  БОРЕЦ АД Битола 
 
 

 48 

ФУСТЕЛАРКО  БОРЕЦ АД Битола 
ИЗВЕШТАЈ  ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА 
За  годината кој а завршува на 31 Декември  2012 
Во  илј ади денари 
 
 
 

Белешки  

31 
декември  

2012  

31 
декември  

2011 
СРЕДСТВА      
Нетековни  средства      
Недвижности , построј ки и опрема 9  74.118  76.342 
   74.118  76.342 
Тековни  средства      
Залихи 10  39.479  40.863 
Побарувања  од купувачи 11  87.713  91.893 
Останати  тековни средства и АВР 12  6.146  3.151 
Пари  и парични еквиваленти 13  13.834  10.853 
   147.172  146.760 
      
ВКУПНИ  СРЕДСТВА   221.290  223.102 
      
КАПИТАЛ  И ОБВРСКИ      
Капитал      
Основачки  капитал 14  165.152  165.152 
Трезорски  акции   (4.809)  - 
Законски  резерви   3.528  1.615 
Акумулирана  добивка   10.738  - 
Добивка  од финансиската година   8.342  12.756 
   182.951  179.523 
Нетековни  обврски      
Долгорочни  финансиски обврски 15  3.355  7.826 
   3.355  7.826 
Тековни  обврски      
Обврски  кон добавувачи 16  32.275  33.248 
Останати  тековни обврски и ПВР 17  2.709  2.505 
   34.984  35.753 
      
ВКУПНО  КАПИТАЛ И ОБВРСКИ   221.290  223.102 
 
 

Белешките  претставуваат составен дел на финансиските извештаи. 
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ФУСТЕЛАРКО  БОРЕЦ АД Битола 
ИЗВЕШТАЈ  ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ 
За  годината кој а завршува на  31 декември 2012 
Во  илј ади денари 
 
 
 
  

Капитал  
Сопствени 

акции 
 Законски  

резерви  
Акумулирана 

Добивка  Вкупно 
          
Состој ба  на 
1 Јануари  2011 165.152  - 

 
-  1.720  166.872 

Распределба  на 
добивката -  - 

 
1.615  (1.615)  - 

Вкупна  
сеопфатна  
добивка  за 
годината -  - 

 

-  12.756  12.756 
Исплатена  

дивиденда -  - 
 

-  (105)  (105) 
Состој ба  на          
31 декември  201 165.152  -  1.615  12.756  179.523 
          
Распределба  на 

добивката -  - 
 

1.913  (1.913)  - 
Сопствени  акции -  (4.809)  -  -  (4.809) 
Вкупна  

сеопфатна  
добивка  за 
годината -  - 

 

-  8.342  8.342 
Исплатена  

дивиденда -  - 
 

-  (105)  (105) 
Состој ба  на          
31 декември  
2012 165.152  (4.809) 

 
3.528  19.080  182.951 

 
 

Белешките  претставуваат составен дел на финансиските извештаи. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                  ФУСТЕЛАРКО  БОРЕЦ АД Битола 
ИЗВЕШТАЈ  ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 
За  годината кој а завршува на 31 декември  2012 
Во  илј ади денари 

 2012  
 

2011 
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ПАРИЧНИ  ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ    
Добивка  пред оданочување 8.342  12.756 
Усогласувања  на добивката за нето паричнит 
текови   од оперативни активности:    
Амортизациј а 8.684  8.727 
Кусоци / вишоци на залиха по попис 196  75 
Отпис  на обврски (2.463)  (3.815) 
Отпис  на побарувања 5.980  6.937 
Неотпишана  вредност на отуѓени средства     131 
Промени  во оперативните средства и обврски:    
Зголемување / (намалување) на тековните 
средства :    
Побарувања  од купувачи (1.970)  (3.363) 
Останати  побарувања  (2.825)  243 
Залихи 1.189  (6.927) 

    
Зголемување / (намалување) на тековните 

обврски :    
Обврски  кон добавувачи 1.491  (6.938) 
Останати  обврски 206  (233) 
 
Нето  паричен тек од оперативни активности 18.829  7.593 
    
ПАРИЧНИ  ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ    
Набавка  (продажба)на недвижности, построј ки 

и опрема (6.460)  (2.009) 
 
Нето  паричен тек од инвестициони активности (6.460)  (2.009) 
    
ПАРИЧНИ  ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ    
Купени  сопствени акции (4.808)  - 
Долгорочен  финансиски кредит (4.475)  (4.475) 
Исплатени  дивиденди (105)  (105) 

Нето  паричен тек од финансиски активности (9.388)  (4.580) 
    
Нето  зголемување / (намалување) на паричните 

средства 2.981  1.004 
Пари  и парични средства на почетокот на 
годината 10.853  9.849 
    
Пари  и парични средства, крај  на годината 
 (Белешка  13) 13.834  10.853 

 
 

 Белешките  претставуваат составен дел на финансиските извештаи 
 
 
1. КОРПОРАТИВНИ   ПОДАТОЦИ 
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“ФУСТЕЛАРКО  БОРЕЦ”  АД - Битола  (во понатамошниот  текст Друштвото) е 
регистрирано  согласно Законот за трговските друштва. Основна деј ност 
на Друштвото претставува графичко производство, односно производство 
на амбалажа од хартиј а и картон. Согласно Законот за вработување на 
инвалидни  лица, друштвото е регистрирано како ”Заштитно  друштво” 
односно  има вработено одреден процент (минимум 40%) на инвалидни лица. 
Седиштето  на друштвото се наоѓа во Битола, ул. “ Индустриска”  бр. ББ. 
На  31 Декември 2012 г одина, Друштвото имало 154 вработени (31 декември 
2011: 155 вработени ). 

   
 
2. ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 

 
2.1.  Основа  за изготвување 

 
Приложените  финансиски извештаи се изготвени во согласност со 
Меѓународните  стандарди за финансиско известување (МСФИ) обј авени во 
Република  Македониј а во Правилникот  за сметководство (Сл.Весник 
159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година, вклучувај ќи ги 
Меѓународните  сметководствени стандарди (МСС) и Интерпретациите 
издадени  од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) и 
Комитетот  за толкување на  Меѓународни стандарди за финансиско 
известување  (КТМСФИ), последователно.      
 
Финансиските  извештаи се изготвени со примена на методата на набавна 
вредност  и принципот на континуитет во работењето.  
 
При  изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото  се 
придржуваше  кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. 
Сметководствените  политики применети во овие финансиски извештаи се 
конзистентни  со политиките применувани за годишните финансиски 
извештаи  за фискалната 2011 година.  
 
Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илј ади денари. 
Денарот  претставува официј ална известувачка валута на Друштвото. Сите 
други трансакции во валута различна од официј алната се сметаат за 
трансакции  во странска валута. 
Подготвувањето  на финансиските извештаи  во согласност МСФИ, бара 
примена  на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од 
раководството  да примени расудување во процесот на примена на 
сметководствените  политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат 
повисок  степен на расудување и комплексност , или пак делови каде што 
претпоставките  и проценките се значај ни за финансиските извештаи се 
обелоденети  во белешка 2.2. 
 

 
 
 
2  ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува) 

 
2.1.  Основа  за изготвување (Продолжува) 
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(a)  Нови  стандарди, измени и толкувања кон постоечките стандарди, валидни 
во тековниот период на известување, кои не се официј ално усвоени 

 
Примената  на следниве нови и изменети стандарди и толкувањата на 
KTМСФИ  на постоечките стандарди задолжителни за првична примена за 
финансиската  година започнувај ќи на 1 ј ануари 2012 година, не 
резултираа  во значај ни промени во сметководствените политики на 
Друштвото  и немаат влиј ание на придружните финансиски извештаи на 
Друштвото : 

    
− Измени  кон МСФИ 7 “ Унапредување на обелоденувањата во врска со финансиските 

инструменти “  (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 
ј ануари 2009);  
 

− КТМФИ  18 “ Пренос на средства од страна на купувачите (стануваат валидни за 
г одишните  периоди кои започнуваат на или по 1 ј ули 2009); 
 

− Измени кон КТМФИ 9 “ Повторна процена на вг радени деривативи и МСС 39“  Финансиски 
инструменти : Признавање и мерење (стануваат валидни за г одишните периоди кои 
започнуваат  на 1 ј ули 2009);  

 
− Измени  кон КТМФИ 16 “ Хеџинг  на нето вложување во странски операции“  (стануваат  

валидни  за г одишните периоди кои започнуваат на 1 ј ули 2009);  
 

− Измени  на различни стандарди и толкувања како резултат на проектот за г одишно 
унапредување  на стандардите, обј авени од страна ОМСС во април 2009 година 
(датумите  на примена варираат од стандард  до стандард, но повеќето се применливи 
за г одишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 ј ануари 2010);  

 
− Измени  кон МСС 32 “ Финансиски инструменти: Презентациј а“  – Класификациј а  на 

издадени  права (стануваат  валидни за г одишните периоди кои започнуваат на 1 
февруари  2010 или по тој  датум); 

− Измена  кон МСФИ 1 “ Првична примена на Меѓ ународните стандарди за финансиско 
известување “  (стануваат  валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 ј ули 
2010 г одина);  

− КТМСФИ  19 “ Плаќање на обврски со инструменти на капиталот“  (применлив за годишни 
периоди  на известување кои започнуваат на или по 1 ј ули 2010); 

− Измени на различни стандарди и толкувања како резултат на проектот за 
годишно унапредување на стандардите, објавени од страна ОМСС во мај 
2010 година (датумите на примена варираат од стандард до стандард, но 
повеќето се применливи за годишни периоди на известување кои 
започнуваат на или по 1 јули 2010); 

 
2. ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува) 

 
2.1.  Основа  за изготвување (Продолжува ) 

 
(a) Нови  стандарди, измени и толкувања кон постоечките стандарди, валидни  

во тековниот период на известување, кои не се официј ално усвоени  
(продолжува ) 

 
− Ревидиран  МСС 24 „ Обелоденување на поврзани субј екти„  (стануваат  валидни за 

г одишните  периоди  кои започнуваат на 1 ј ануари 2011 или по тој  датум); 
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− Измени  кон КТМСФИ 14“  МСС 19 – Ог раничување  на средствата за дефинирани користи, 
минимални  барања за финансисрање и нивна поврзаност“  – Претплати  на минималните 
барања  на фондот (стануваат  валидни за г одишните периоди кои започнуваат на 1 
ј ануари 2011 или по тој  датум); 

− Измени  кон МСФИ 1 “Привично  усвој ување на Меѓ ународните стандарди за финансиско 
известување “  - Висока  хиперинфлациј а и отстранување на фиксни датуми за 
првичните  усвој увачи на МСФИ (стануваат  валидни за годишните периоди кои 
започнуваат  на 1 ј ули 2011 или по тој  датум); 

− Измени  кон МСФИ 7 “Финансиски  инструменти: обелоденувања“ – Трансфер  на 
финансиски  средства (стануваат  валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 
ј ули 2011 или п о тој  датум) и 

− Измени  на МСС 12 “ Даноци на добивка”  – Одложен  данок: поврат на основните 
средствата  (применлив за г одишни периоди на известување кои започнуваат на или по 
1 ј ануари 2012).  

Овие  измени резултираат примарно на отстранување на неконзистентности и 
терминолошки  или уреднички промени. Усвој увањето на овие измени не доведува до 
значај ни промени во сметководствените политики на Друштвото и немаат материј ален 
влиј ание на финансиската состој ба или успешност на Друштвото. 
   

(б) Нови  стандарди, измени и толкувања кон обј авените стандарди кои сеуште 
не се валидни и не биле претходно применети од страна на Друштвото  

 
Следниве  нови и изменети стандарди и толкувања на КТМСФИ беа издадени, 
но не и валидни за примена за финансиската година кој а започнува од 1 
ј ануари 2012 година. Истите не се порано прифатени и Друштвото е во 
процес  на проценка на потенциј алното влиј ание, доколку постои, на 
финансиските  извештаи. Друштвото има намера да ги прифати овие 
стандарди  кога истите ќе станат валидни.  
 
− Измени  кон МСС 1 “Презентирање  на финансиски извештаи“  - Останата  сеопфатна 

добивка  (стануваат валидни за г одишните периоди кои започнуваат на 1 ј ули 2012 
или по тој  датум);  

− Ревидиран  МСС 19 “ Корист за вработените“  (станува валиден за г одишните периоди 
кои започнуваат на 1 ј ануари 2013 или по тој  датум);  

− Ревидиран  МСС 27 “ Поединечни финансиски  извештаи“  (станува валиден за г одишните 
периоди  кои започнуваат на 1 ј ануари 2013 или по тој  датум); 

− Ревидиран  МСС 28 “Вложувања  во придружени ентитети“  (станува валиден за 
г одишните периоди кои започнуваат на 1 ј ануари 2013 или по тој  датум); 

− Ревидиран  МСС 32 “ Финансиски инструменти: презентирање”  (применлив за г одишните 
периоди  на известување кои започнуваат на или по 1 ј ануари 2014 г одина); 

− Измени  на МСФИ 1 “ Првично усвој ување на меѓународните стандарди за финансиско 
известување ”  – Државни  кредити (применлив за годишни периоди на известување кои 
започнуваат  на или по 1 ј ануари 2013); 

−  

2. ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува ) 
 
2.1.  Основа  за изготвување (Продолжува ) 
 
(б) Нови  стандарди, измени и толкувања кон обј авените стандарди кои сеуште 

не се валидни и не биле претходно применети од страна на Друштвото 
(продолжува ) 

 



ФУСТЕЛАРКО  БОРЕЦ АД Битола 
 
 

 54 

− Измени  на МСФИ 7 “ Финансиски инструменти: Обелоденувања”  – Порамнување  на 
финансиски  средства и финансиски обврски (применлив за г одишни периоди на 
известување  кои започнуваат на или по 1 ј ануари 2013); 

− МСФИ  9 “ Финансиски инструменти“  (станува валиден за годишните периоди кои 
започнуваат  на 1 ј ануари 2015 или по тој  датум); 

− МСФИ  10 “ Консолидирани финансиски извештаи“  (станува валиден за г одишните 
периоди  кои започнуваат на 1 ј ануари 2013 или по тој  датум); 

− МСФИ  11 “ Заеднички договори“  (станува валиден за г одишните периоди кои 
започнуваат  на 1 ј ануари 2013 или по тој  датум); 

− МСФИ  12 “ Обелоденување на удели во друг и ентитети“  (станува валиден за годишните 
периоди  кои започнуваат на 1 ј ануари 2013 или по тој  датум); 

−  МСФИ  13 “ Мерење на фер вредност“  (станува валиден за годишните периоди кои 
започнуваат  на 1 ј ануари 2013 или по тој  датум); 

− КТМФИ  20 “ Трошоци  за откривка во фазата на производство на површински рудници”  
(применлив  за г одишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 ј ануари 
2013); 

− Измени  на повеќе стандарди (МСФИ 1, МСС 1, МСС 16, МСС 32 и МСС 34) како резултат на 
проектот  за г одишно  унапредување на стандардите, циклус 2009-2011, обј авени од 
страна ОМСС во мај  2012 г одина, првенствено заради отстранување на 
неконзистентности  и пој аснување на текстот (применлив за годишни периоди на 
известување  кои започнуваат на или по 1 ј ануари 2013) и 

− Измени  на МСФИ 10, МСФИ 12 и МСС 27 “ Инвестициски ентитети”  (применлив за г одишни 
периоди  на известување кои започнуваат на или по 1 ј ануари 2014). 

Менаџментот  на Друштвото го проценува влиј анието на овие нови 
стандарди , измени и толкувања кои стануваат  валидни и смета дека 
нивната  со нивната примена не се очекува да има материј ално влиј ание 
на финансиските извештаи на Друштвото во периодот од нивната првична 
примена . 
 

2. ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува) 
 
2.2.  Користење  на проценки   

 
Изготвувањето  на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од 
Раководството  на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои 
влиј аат на прикажаните износи на средствата и обврските и 
обелоденувањето  на неизвесни средства и обврски на денот  на 
финансиските  извештаи, како и на приходите и трошоците во 
извештај ниот  период. Овие проценки и претпоставки се засновани на 
информациите  достапни на датумот на изготвувањето на Извештај от за 
финансиска  состој ба. Актуелните резултати можат да се разликуваат  од 
овие  проценки.  

 
Овие  проценки се разг ледуваат периодично и промените во проценките се 
прикажуваат  во периодите во кои истите стануваат познати.  
 
Нај значај ната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети 
во прегледот на значај ни сметководствени  политики и соодветните 
обј аснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и 
нефинансиските  средства, финансиските обврски и проценката за 
резервирања  за судски спорови.  
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2.3. Споредливи  износи   
 

Споредливите  износи ги претставуваат  ревидираните финансиски 
извештаи  за годината кој а завршува на 31 декември  2011.  

 
2.4 Приходи 

 
Приходите  се искажани според обј ективната вредност на примените 
средства  или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на 
додадена  вредност. Приходот  е искажан во моментот кога договорените 
услуги се извршени, односно производите се испорачани.  

 
2.5. Расходи 

 
Расходите  се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа 
(фактурирана  реализациј а). 

 
2.6. Оперативен  лизинг 

 
Лизингот  каде што Друштвото не ги пренесува  сите ризици и приноси кои 
се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот 
се класифицира како оперативен лизинг .  
 
Приходите  поврзани со оперативниот лизинг  се признаваат во периодот 
за кој  се однесуваат.  
 
Оперативниот  лизинг  се однесува на изнај мување на деловни простории, 
магацини  и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се 
искажани  во Извештај от за сеопфатна добивка во моментот кога таквите 
трошоци  настануваат, во согласност со важечките договори за 
оперативен  лизинг . Во 2012 година друштвото нема признаено вакви 
трошоци . 
 

2.7. Одржување  и поправки 
 
Трошоците  за одржувањето и поправките на недвижностите, построј ките и 
опремата  се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување 
во ефективни износи, и се признаваат  во Извештај от на сеопфатна 
добивка  на Друштвото.  

 
2. ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува) 

 
2.8. Трошоци  на позај мување  

 
Трошоците  на позај мување се евидентираат како расходи во периодот во 
кој настануват.  

 
2.9. Конвертирање  во странска валута  и сметководствениот третман на 

позитивните  /  негативните курсни разлики и ефектот од примената на 
девизна  клаузула  
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Ставките  во Извештај от за финансиска состој ба и Извештај от за 
сеопфатна  добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со 
користење  на валутата од примарното економско окружување 
(функционална  валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, 
придружните  финансиски извештаи се прикажани во илј ади денари (МКД),  
кои претставуваат функционална и официј ална извештај на валута на 
Друштвото.   
 
Компонентите  на средствата и обврските искажани во странска валута се 
конвертирани  во денари според официј алниот девизен курс на денот на 
составување  на Извештај от за финансиска состој ба. 
 
Трансакциите  во странски валути се конвертирани во денари според  
официј алниот  девизен курс на денот на секој а трансакциј а. 
 
Позитивните  и негативните курсни разлики кои произлегуваат од 
конвертирањето  на средствата, обврските и трансакциите се соодветно 
искажани  како приход /  расход во Извештај от за сеопфатна добивка.   

2.10. Недвижности , построј ки и опрема 
 
Недвижнстите , построј ките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2012 
се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизациј а. 
 
Набавната  вредност се состои од фактурната вредност зголемена за 
увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно 
придонесуваат  за доведување на средствата во работна состој ба за 
намената  за кој а се набавени. Сите добиени попусти и/ или рабати ј а 
намалуваат  фактурната вредност на средството. Набавната вредност на 
построј ките и опремата произведени/ изградени во сопствена режиј а ј а 
претставува  набавната вредност на денот на кој  е комплетиран процесот 
на изградбата или развој от. 
 
Недвижностите  и опремата се капитализираат како материј ални средства 
доколку  нивниот очекуван корисен век надминува една година.  
  
Капиталните  добивки од продажбата на недвижностите и опремата се 
искажуваат  како “ Останати приходи”  додека сите загуби што настануваат 
од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како “ Останати 
трошоци од работењето” . 
 
Капиталните  подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат  
животниот  век на средството се капитализираат. Поправките и 
одржувањата  се прикажуваат како трошок во моментот на нивно 
настанување  и влегуваат во оперативните трошоци. 
 
Корисниот  век се проценува нај малку на крај от на секој а финансиска 
година, и доколку има значај на промена во очекуваното движење на 
потрошувачката  на идните економски користи од средствата, стапката на 
амортизациј а  е сменета како резултат на променетото движење . 
 

2. ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува) 
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2.11. Амортизациј а 

 
Амортизациј ата  на недвижностите и опремата и нематериј алните 
средства  се пресметува правопропорционално за да набавната вредност 
на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. 
Амортизациј ата  на недвижностите и опремата и нематериј алните 
средства  се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на 
средствата  од страна на Раководството на Друштвото. Компететните  
оддели  во Друштвото периодично го проценуваат  корисниот век на 
недвижностите  и опремата. Пропишаните годишни стапки на амортизациј а 
што  се користат за одделните групи на недвижности и опрема и 
нематериј ални  средства се како што следува:  

 
Недвижнини  2,5% – 10% 
Деловен  инвентар   5% - 10% 
Мебел  20% 
Компј утерска опрема и софтвер  25% 
Телекомуникациска  опрема и возила  25% 
Останата  опрема  10% 

 
Амортизациј ата  на недвижности и опрема и нематериј ални средства 
започнува  да се пресметува со ставање на средствата во употреба.  
 

 
2.12. Оштетување  на нефинансиските средства  

 
Во  согласност со прифатените сметководствени политики, на крај от од 
секој а година Раководството на Друштвото ј а проценува 
сметководствената  вредност на нематериј алните средства на Друштвото 
како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикациј а дека 
овие  средства се оштетени, се пресметува надоместливата вредност на 
средствата  за да се утврди обемот на загубата од оштетување. Доколку 
надоместливата  вредност на средството е проценета како пониска од 
неговата сегашна вредност , сегашната вредност се намалува до износот 
на надоместливата вредност, кој а ј а претставува повисоката од нето 
продажната  вредност на средството и неговата употребна вредност. 
Загубите од оштетување, кои ј а претставуваат разликата помеѓу 
сегашната  вредност  и надоместливата вредност на материј алните и 
нематериј алните  средства, се прикажуваат во Извештај от за сеопфатна 
добивка  согласно МСС 36 “ Оштетувања на средствата” . 
  
Оштетените  нефинансиски средства се оценуваат на секој  датум на 
известување  за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.  

 
2.13.  Залихи 
 

Залихите  инициј ално се искажуваат според набавната вредност. 
Набавната  вредност се состои од фактурната вредност, транспортните 
трошоци  и другите зависни трошоци. Последователно залихите се 
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вреднуваат  и презентираат во извештај от за финансиска состој ба по 
пониската  од набавната и нето продажната вредност.  
 
Нето  продажната вредност ј а претставува цената по кој а залихите би 
можеле  да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, 
намалена за трошоците на продажбата. 
 

2. ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува) 
 

2.13.  Залихи  (Продолжува) 
 
Залихите  на материј али, суровини и амбалажа се водат по набавни цени 
со што при ставање во употреба во производство се применува методата  
на просечни набавни цени. 
 

Залихите  на готовите производи и недовршеното производство се водат 
по плански цени со тоа што на денот на известување со пресметка на 
отстапување  од планските цени се вреднуваат по стварни трошоци. 
Залихите  се вреднувани по производна  цена на чинење, во кој а се 
вклучуваат  трошоците на производството (директен труд, директни 
материј али  и општи трошоци на производството).  

 

Исправката  на вредноста на залихите кој а се прикажува во “ Останати 
оперативни  трошоци”  се евидентира кај ставките кај  кои е потребно да 
се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната 
вредност  проценета од страна на Раководството. Залихите кои се 
оштетени  или се со квалитет кој  е понизок од стандардниот, целосно се 
отпишуваат .   

 
2.14. Финансиски инструменти 
 

Сите  финансиски инструменти инициј ално се признаваат според 
обј ективна вредност (вообичаено еднаква на платената цена) 
вклучувај ќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување 
или  издавање на финансиското средство или финансиската обврска , освен 
за финансиското средство или финансиската обврска според обј ективна 
вредност  преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на 
финансиски  средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин 
се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските  средства и 
финансиските  обврски се признаени во Извештај от за финансиска 
состој ба на Друштвото на денот на кој  Друштвото станува дог оворна 
страна  засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент. 
При  инициј алното признавање Раководството ј а одредува 
класификациј ата  на финансиското средство. Класификациј ата зависи од 
целта  за кој а е набавено финансиското средство.   
 

Финансиските  средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото 
ј а г уби контролата врз договорните права кои се однес уваат  на 
инструментите . Ова се случува кога правата за користење на овие 
инструменти  се реализирани, истечени, откажани или пренесени. 
Финансиските  обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото 
ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана  или 
истечена . 
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(а)  Побарувања  од купувачи 
 

Побарувањата  од купувачи се искажани според нивната номинална 
вредност  намалена за соодветните исправки за пресметани 
ненадоместливи  износи. Исправката за оштетување на побарувањата се 
прикажува  кога постои обј ективен доказ дека Друштвото нема да биде во 
можност  да ги наплати сите доспеани исноси во согласност со 
оригиналните  услови врз кои се настанати побарувањата. Значај ните 
финансиски  потешкотии на должникот, верој атноста должникот да влезе 
во процес на ликвидациј а или финансиска реорганизациј а и неможност за 
плаќање  се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.  
Отписот  на побарувањата се спроведува врз основа на старосната 
структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува 
дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е 
верој атна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку 
исправка  на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се 
прикажува  во Извештај от за сеопфатна добивка во рамките “ Останати  
трошоци ” . Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за 
сметка  на исправка на вредноста на побарувањата.  Последователните 
наплати  на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување 
на исправката се признаваат како приход во рамките на “ Останати 
приходи ” . 
 

2. ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува) 
 

2.14. Финансиски  инструменти (Продолжува) 
  

(б) Кредити  и заеми од банки и добавувачи  
 
Кредитите  и заемите од банки и добавувачи инициј ално се мерени според 
примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се 
вреднуваат  според амортизирана набавна вредност врз основа на 
ефективната  каматна стапка. 
 
Обврските  се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да 
бидат  подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на 
Друштвото , односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот 
на Извештај от за финансиска состој ба. Сите останати обврски се 
класифицираат  како долгорочни. 

 
2.15. Пари  и парични средства 

 
Парите  и паричните средства се состој ат од средствата на жиро сметки,  
благај ната и останатите високо ликвидни вложувања со инициј ална 
доспеаност  до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни 
во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена 
во вредноста.  
 

2.16. Надоместоци  на вработени 
 
Даноци  и придонеси на вработените за социј ално осигурување 
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Во  согласност со законските прописи во Република Македониј а, 
Друштвото  е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за 
социј ално осигурување. Овие обврски опфаќаат  плаќања на надоместоци 
во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани 
со примена на специфични, пропишани со закон стапки. Друштвото нема 
законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување на Македониј а при пензионирањето. 
Овие  обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно 
настанување . 
 
Со  оглед на тоа дека Друштвото е регистрирано како Заштитно друштво, 
има  право на рефундирање на одредени платени придонеси утврдени 
согласно законските прописи. 

 
2.17.  Данок  на добивка 

 
Тековен  данок на добивка  
 
Тековниот  данок на добивка го претставува износот кој  е пресметан и 
платен  во согласност со Законот за данок на добивка кој  е на сила во 
Република  Македониј а. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% 
(2011: 10%) применета  на даночната основа прикажана во годишната 
даночна  приј ава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. 
Даночната  основа прикажана во даночната приј ава претставува даночно 
непризнатите  трошоци утврдени со даночните прописи.  
 
Со  оглед на тоа дека Друштвото е регистрирано како Заштитно друштво, 
целосно  е ослободено од обврски за данок од добивка, при што не 
пресметува  и не плаќа данок на добивка. 
 

 
2. ПРЕГЛЕД  НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува ) 

 
2.18.  Дивиденди   

 
Дивидендите  се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во 
периодот  во кој  биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. 
Дивидендите  за годината што се прогласуваат по датата на изготвување 
на Извештај от за финансиска состој ба се обелоденуваат како настан по 
датата  на Извештај от за финансиска состој ба.  

 
 
3.  УПРАВУВАЊЕ  СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ 

 
Во  нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности 
Друштвото  е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на 
изложеност: пазарен  ризик (вклучувај ќи ги: ризик од курсни разлики, 
каматен  ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.  
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Управувањето  со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста 
на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенциј алните 
негативни  ефекти врз финансиското работење на Друштвото.  
 

3.1. Пазарен  ризик 
 

(a) Ризик  од курсни разлики 
 
Друштвото  е директно изложено на ризик од курсни разлики бидеј ќи има средства и 
обврски  искажани во странска валута.  
 
Официј алните  девизни курсеви користени за конверзиј а на ставките од Извештај от за 
финансиска  состој ба искажани во странска валута во денар на 31 декември 2012 и 2011 
г одина се дадени во следниов прег лед: 
 

Во  денари 
 2012  2011 
    
ЕУР 61,5000  61,5050 
УСД 46.6510  47.5346 
ЦХФ 50,9106  50.5964 
 
Друштвото  не користи финансиски деривативи. 
 

(b) Каматен  ризик 
 
Друштвото  е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој  преку 
промена  на нивото на пазарните каматни стапки влиј ае врз нег овата 
финансиска  состој ба и паричните текови.   

 
Бидеј ќи друштвото нема значај ни каматоносни средства и обврски на 31 
декември  2012 може да се каже дека изложеноста кон ваков вид на ризик е 
мала . Приходите и расходите на Друштвото како и оперативните парични 
текови се значително независни од промените  на пазарните каматни 
стапки. 
 

(в)     Ценовен ризик 
 
Друштвото  не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања 
бидеј ќи нема вложувања класифицирани во Извештај от за финансиска 
состој ба како расположливи за продажба или според обј ективната  
вредност  преку искажување на капитална добивка или загуба. 
 

3.  УПРАВУВАЊЕ  СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува) 
 
3.2. Ликвидносен  ризик 

 
Друштвото  ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што 
може  да ги исполни сите свои доспеани обврски во секое време.  
 
Друштвото  има доволни и ликвидни средства (пари и парични 
еквиваленти ), како и континуиран прилив на пари од продажба на 
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трговски стоки и услуги, за да ги исполни сите свои обврски во дадените 
рокови .   
 

3.3. Кредитен  ризик 
 
Кредитниот  ризик произлегува  од пари и парични средства, депозити во 
банки  и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон 
корпоративни  и клиенти од малопродажбата, вклучувај ќи ги побарувањата 
и обврските. 
 
Изложеноста  на Друштвото на кредитен ризик произлегува од неможноста 
навремено  да се наплатат сите побарувања од купувачи. Кредитниот ризик 
на Друштвото е ограничен со диверзификациј а на продажбата на Друштвото 
на поголем број  на помали купувачи и нема значај на концентрациј а на 
кредитен  ризик кај  поединечно значај ни купувачи.  

 
3.4. Управување  со капиталниот ризик 
 
 Друштвото  има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото 

зачувување  според кој  капиталот е дефиниран на база на номинални 
парични  единици. 

 
Целите  на Друштвото во врска со управувањето на капиталот  се зачувување на 
способноста  на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за 
континуитет  за да се зачува оптимална капитална структура кој а би г о намалила 
трошокот  на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.  

 
3.5. Проценки на обј ективната вредност  
 

Друштвото  има политика за обелоденување на информации за обј ективната 
вредност  на оние компоненти од средствата и обврските за кои се 
расположливи  пазарни цени и за оние кај  кои обј ективната вредност може 
значително  да се разликува од сметководствена вредност. Во Република 
Македониј а  не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и 
ликвидност  за купопродажба на побарувања и други финансиски средства 
или  обврски и оттука за истите во моментов не се расположливи пазарни 
цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, обј ективната 
вредност  не може да биде утврдена на веродостој на основа. 
Раководството  на Друштвото ј а проценува севкупната изложеност на 
ризик  и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според 
кој а се евидентирани во сметководството не би можела да биде 
реализирана , се врши исправка на вредноста.   
Раководството  на Друштвото смета дека искажаните сметководствени 
износи  се нај валидни и нај корисни извештај ни вредности при постој ните 
пазарни  услови.  
 

4. ПРИХОДИ  ОД ПРОДАЖБА 
 
 2012  2011 
    
Приходи  од продажба на домашен пазар 148.807  134.791 
Приходи  од продажба на странски пазар 92.490  76.862 
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Вкупно 241.297  211.653 

 
 
5. ДРУГИ  ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ 
 

 2012  2011 
    
Приходи  од поврат на даноци 10.811  8.971 
Приходи  од отпис на обврски -  80 
Наплатени  отпишани побарувања 2  2.981 
Приходи  од поранешни години -  61 
Приходи  од продажба на средства 49  - 
Останати  приходи 2.792  4.131 
    
Вкупно 13.654  16.224 
 

 
6. ОПЕРАТИВНИ  ТРОШОЦИ  

 
 2012  2011 
а)Трошоци за материј али и одржување    
Потрошени  материј али 128.587  116.276 
Енергиј а и гориво 7.378  5.045 
Резервни  делови 2.002  1.521 
Отпис  на ситен инвентар 3.882  3.954 
Транспорт 6.159  5.706 
Трошоци  за одржување 901  656 
Услуги 537  28 

Вкупно  трошоци за матер. и одржување 149.446  133.186 
    
б) Трошоци на вработените    
Бруто  плати 40.334  36.303 
Останати  трошоци на вработените 208  405 

Вкупно  трошоци на вработени 40.542  36.708 
    
в) Амортизациј а    
Материј ални  средства 8.684  8.727 

Вкупно  амортизациј а 8.684  8.727 
         г) Останати оперативни трошоци 

Трошоци  за репрезентациј а 512  537 
Отпис  на побарувања 910  3.817 
Вредносно  усогласување на залихи 202  131 
Казни  и пенали -  19 
Неотпишана  вредност на отуѓени 
средства -  82 
Индиректни  даноци 604  1.361 
Провизиј а  за посредување 3.737  3.907 
Кусоци -  73 
Банкарски  услуги 370  350 
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Трошоци  за осигурување 519  728 
Трошоци  од претходни години -  75 
Дадени  одобрениј а 5.071  3.121 
Останати  трошоци 3.479  3.252 

Вкупно останати  оперативни трошоци 15.404  17.453 
 
 
7. ПРИХОДИ  /  РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ 

 
 2012  2011 
Приходи  од финансирање    
Камати  и позитивни курсни разлики 34  26 
Вкупно  приходи од финансирање 34  26 
    
Расходи  од финансирање    
Камати 392  712 
Негативни  курсни разлики 12  34 
Вкупно  расходи од финансирање 404  746 
    
Нето  расходи од финансирање  (370)  (720) 

 
 
8. ДАНОК  НА ДОБИВКА  
 

Согласно  законските прописи друштвото е ослободено од Данок на 
непризнати  расходи, поради тоа што станува збор за Заштитно  друштво, 
регистрирано  согласно Законот за вработување на инвалидни лица. 

 
 
9. НЕДВИЖНОСТИ , ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА 
 

  Земј иште  
Градежни  
обј екти  Опрема  

Транспорт
.средства   Вкупно 

Набавна  вредност на           
1 ј ануари  2011 439  111.083  426.294  19.683   557.499 
Набавки -  384  90  1.536   2.010 
Намалување (отуѓување) -  -  (19.633)  (3.048)    (22.681) 
Состој ба  на  
31 декември  2011 439  111.467  406.751  18.171   536.828 
           
Набавки -  721  2.554  3.186   6.461 
Оттуѓувања -  -  -  (1.209)   (1.209) 
Состој ба  на  
31 декември  2012 439  112.188  409.305  20.148   542.080 
           
Акумулирана  амортизациј -          
на 1 ј ануари 2011 -  74.557  381.937  17.814   474.308 
Амортизациј а -  2.678  5.285  764   8.727 
Оттуѓувања -  -  (19.632)  (2.915)   (22.547) 



ФУСТЕЛАРКО  БОРЕЦ АД Битола 
 
 

 65 

Состој ба  на 
31 декември  2011 -  77.235  367.590  15.663   460.488 
           
Амортизациј а -  2.649  5.090  945   8.684 
Оттуѓувања -  -  -  (1.209)   (1.209) 
Состој ба  на  
31 декември  2012 -  79.884  372.680  15.399   467.963 
           
Нето  сегашна вредност на           
- 31 декември  2012 439  32.304  36.625  4.750   74.118 
 
- 31 декември  2011 439  34.231  39.162  2.510   76.342 

 
Врз  градежните обј екти е запишана хипотека врз основа на земен 
долгорочен  кредит од Стопанска Банка  АД Битола (види белешка 15). 
 
 

10. ЗАЛИХИ 
  

 2012  2011 
    
Материј али 20.643  23.169 
Резервни  делови 5.768  5.996 
Ситен  инвентар 759  570 
 27.170  29.735 
    
Производство  во тек 2.772  4.677 
Готови  производи 7.709  6.294 
Трговски стоки 2.190  359 

Намалено  за исправка на вредноста (362)  (202) 
 12.309  11.128 
    
Состој ба  на 31 декември 39.479  40.863 

 
 
11.    ПОБАРУВАЊА  ОД КУПУВАЧИ 

 
 

 2012  2011 
    
Побарувања  од купувачи во земј ата 62.331  70.662 
Побарувања  од купувачи во странство 34.397  29.341 
 
Вкупно  побарувања од купувачи 96.728  100.003 
    
Исправка  на вредноста    

на побарувања од купувачите 9.015  8.110 
    

Состој ба  на 31 декември 87.713  91.893 
 

Побарувањата  од купувачи не се каматоносни.   
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Обј ективната  вредност на побарувањата  соодветствува на нивната 
сметководствена  вредност.  

 
12. ОСТАНАТИ  ТЕКОВНИ СРЕДСТВА  
 И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА  
 

 2012  2011 
    
Побарувања  од државата 4.643  2.840 
Побарувања  од вработени  163  311 
Аванс 170  - 
Краткорочни  позај мици 1.170  - 
    
Салдо  на 31 декември 6.146  3.151 
 
Останатите  тековни средства не се каматоносни. 
 
Раководството  на Друштвото смета дека погоре прикажаните износи 
реално  соодветствуваат на нивните обј ективни вредности на денот на 
подготовката на  Извештај от за финансиска состој ба.  

 
 
13. ПАРИ  И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 
 2012  2011 
    
Жиро  сметки 8.799  5.389 
Благај на 50  37 
Девизна  сметка 4.985  5.427 

    
Салдо  на 31 декември 13.834  10.853 

 
 
14.  КАПИТАЛ 
 

Капитална  структура на Друштвото на 31 декември  2012 е прикажана во 
следниов  преглед: 
 

Број   на 
обични  
акции 

 % според  
Централен  
регистар   

на РМ 
    
Физички  лица 28.834  35,5 
Правни  лица 42.885  52,8 
Сопствени  акции 9.503  11,7 
    
Состој ба  на 31 декември 2012 81.222  100 

 
 
15.    ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ  ОБВРСКИ 
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  2012  2011 
     
Долгорочен  кредит -Стопанска  Банка Битола  3.355  7.826 
     
Салдо  на 31 декември  3.355  7.826 
 
Долгорочните  финансиски обврски произлегуваат од договорот за кредит 
бр.  08-2285/2 склучен на 17.06.2010 помеѓу Стопанска Банка АД Битола и 
Фустеларко  Борец АД Битола. Рок на отплата на кредитот е 3 години од 
денот  на одобрување на кредитот со каматна стапка од тримесечен 
ЕУРИБОР  плус 5% но не помала стапка од 6%. 
 
Обезбедувањето  на кредитите е со хипотека на недвижен имот , заложно 
право  воспоставено со нотарски акт ОДУ 291/ 2010 од 10.06.2010 
 
 

16.   ОБВРСКИ  КОН ДОБАВУВАЧИ 
 

  2012  2011 
     
Обврски  кон добавувачи во земј ата  9.139  10.976 
Обврски  кон добавувачи во странство  23.136  22.272 
     
Салдо  на 31 декември  32.275  33.248 
 
Обврските  кон добавувачи не се каматоносни. Друштвото редовно ги 
подмирува  своите обврски кон добавувачите. 

 
Раководството  на Друштвото смета дека погоре прикажаните износи 
реално  соодветствуваат на нивните обј ективни вредности на денот на 
подготовката на Извештај от за финансиска состој ба.  

 
 
17.  ОСТАНАТИ  ТЕКОВНИ ОБВРСКИ  
 И ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА  

 
    2012  2011 

     
Останати  обврски     
Обврски  за нето плата  2.445  2.263 
Даноци  и придонеси   36  33 
Придонеси  од плати  228  207 
Останати  обврски  -  2 

     
Салдо  на 31 декември  2.709  2.505 

 

18.  ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ  ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ 
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(a) Салдата  на побарувањата и обврските на 31 декември  2012 и 2011, кои 

произлегуваат  од набавките и/ или продажбата на добра/ услуги од/ на 
поврзаните  субј екти на Друштвото се дадени во следниот преглед:  
 

 2012  2011 
ПОБАРУВАЊА    
Побарувања  од купувачи :    
Мал  Метропол Дооел 6.857  11.926 
Јан Комерц Дооел 3.724  4.804 
    
Вкупно : 10.581  16.730 

 
 2012  2011  
ОБВРСКИ    
Обврски  кон добавувачи :    
Мал  Метропол Дооел -  - 
Јан Комерц Дооел -  - 
 
Вкупно : -  - 
 
 

б) Трансакциите  со поврзаните субј екти за годината кој а завршува на 31 
декември  2012 и  2011 година се дадени во прегледот кој  следува:  

 
 

 2012  2011 
Мал  Метропол Дооел    
Приход  :    
- продажба 19.160  8.009 
 19.160  8.009 

Набавка :    
- материј ал 20.920  11.497 
-трошок 140  34 
 21.060  11.531 

    
Нето  приход (расход) (1.900)  (3.522) 
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Трансакциите  со поврзани страни во нај голем дел се однесуваат на 
превземање  на долг . 
 
 
 
19.  ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ  НАСТАНИ  
 

Не  постој ат материј ални последователни настани, кои би имале влиј ание 
врз разбирањето на финансиските извештаи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2012  2011 
Јан Комерц Дооел    
Приход  :    
- продажба 1.478  362 
 1.478  362 

Трошоци :    
-набавка  на материј ал 3.556  4.970 
- трошок 175  212 
 3.731  5.182 

    
Нето  приход (расход) (2.253)  (4.820) 
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10. OSVRT NA STATUTOT NA FUSTELARKO BOREC  AD BITOLA 

 

 Predmet na razgleduvawe e aktuelniot Statut na Fustelarko Borec 
AD Bitola. 
 
           - Predmet na rabotewe 

            Dejnostite koi gi vr{i dru{tvoto vo ramkite na predmetot na 
raboteweto se navedeni vo ~l  10  od Statutot. 

 

- Osnovna glavnina i akcii 

             Osnovnata glavnina i akciite se izrazeni vo EVRA vo iznos od 
2.699.540  EVRA spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika 
Makedonija. Fustelarko Borec AD e trgovsko dru{tvo vo koe akcionerite 
u~estvuvaat so vlogovi vo osnovnata glavnina koja {to e podelena na 81.222 
akcii i toa: 
 78649 obi~ni akcii {to gi imaat akcionerite so pravo na glas i 
 2573 prioritetni akcii sopstvenost na fondot za PIO na Republika 
Makedonija bez pravo na glas. 
 Nominalnata vrednost na edna akcija iznesuva 33,24 EVRA. 
 Sobranieto na dru{tvoto mo`e preku izmeni na Statutot da go 
denominira iznosot na akciite, odnosno da gi izrazi i vo EVRA, da go 
namali ili zgolemi nivniot nominalen iznos, pod uslov iznosot na 
osnovnata glavnica da ne bide promenet.  
 
Akciite se zapi{uvaat vo kniga na akcii na dru{tvoto koja {to se vodi vo 
Centralniot depozitar za hartii od vrednost vo elektronska forma, so 
ozna~uvawe na imeto i prezimeto na akcionerot, EMBG, brojot na paso{ot, 
odnosno brojot na li~nata karta kako i mestoto na `iveewe, odnosno 
firmata, sedi{teto, EMBS, ako akcionerot e pravno lice. 
 
Zgolemuvawe na osnovnata glavnica se vr{i so izdavawe novi akcii 
nana~in i spored uslovite utvrdeni vo zakonot. Odlukata za zgolemuvawe 
na osnovnata glavnina preku vlogovi se donesuva so mnozinstvo od najmalku 
2/3 (dve tretini) od akciite  so pravo na glas pretstaveni na Sobranie.  
 
Namaluvawe na osnovnata glavnina se vr{i so odluka za namaluvawe na 
osnovnata glavnina [to ja donesuva Sobranieto so 2/3 (dve tretini) od 
akciite so pravo na glas prestaveni na Sobranieto. Za polnova`nost na 
odlukata e potrebna soglasnost na akcionerite so pravo na glas.   
So odlukata za namaluvawe na osnovnata glavnina se opredeluvaat iznosot 
i celta, kako i na~inot za sproveduvawe na namaluvaweto na osnovnata 
glavnina. Ako namaluvaweto slu`i za delumna isplata na osnovnata 
glavnina na akcionerite, toa posebno se naveduva vo odlukata.  
 

              -Право на глас 

             Sopstvenicite na obi~nite akcii imaat: 
1. Pravo na glas vo Sobranieto na dru[tvoto.  
2. Pravo na isplata na dividenda.  
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3. Pravo na isplata na del od ostatokot na likvidacionata, odnosno 
ste~ajnata masa na dru[tvoto.  

 Sopstvenicite na prioritetnite akcii imaat pravo na dividenda, 
spored zakonskite propisi.  
 

 - Upravuvawe i rakovodewe so akcionerskoto dru{tvo 

          Dru{tvoto gi ima slednite organi: 

1. Sobranie na akcioneri 

2. Nadzoren odbor i  

3. Upraven odbor 

 

Sobranie na dru{tvoto 

 Sobranieto go so~inuvaat site imateli na akcii. Sobranieto mo`e 
da odlu~uva samo za praшawa koi se uredno staveni na dneven red, a da 
rasprava i za praшawa koi ne se staveni na dneven red ako se odlu~i na 
sednica.  
Na sekoj akcioner mu pripaѓa pravoto na u~estvo vo rabotata na 
Sobranieto i pravoto na glasawe, ako so zakonot poinaku ne e opredeleno. 
Pravoto na u~estvo go opfaќa i pravoto na u~estvo vo raspravata.  
           Sobranieto odlu~uva za praшawa opredeleni so Zakonot za trgovski 
druшtva. 
           Odlukite na Sobranieto se donesuvaat so mnozinstvo od glasovite na 
site prisutni ili pretstaveni akcioneri, osven koga se odlu~uva za 
imenuvawe i razereшuvawe na ~lenovite na organite na druшtvoto, 
revizorite na godiшnite smetki i kontrolite na upravuvawe so druшtvoto 
za koi e potrebno mnozinstvo od vkupnite akcii.   
 
 

Nadzoren odbor 

Nadzorniot odbor e sostaven od 5 ~lenovi izbrani od strana na 
Sobranieto na akcioneri na Dru{tvoto. ^lenovite na Nadzorniot odbor 
se imenuvaat na 4 godini so mo`nost na povtoren izbor bez ograni~uvawe. 
Najmalku eden ~len na Nadzorniot odbor mora da bide dr`avjanin na 
R.Makedonija. Osnovna funkcija na Nadzorniot odbor e da vr{i nadzor vrz 
upravuvaweto so Dru{tvoto. Site ~lenovi na Nadzorniot odbor, soglasno 
nivnata polo`ba utvrdena so zakon imaat isti prava i obvrski, bez ogled, 
kako se rasporedeni pravata i obvrskite me|u ~lenovite na Nadzorniot 
odbor. 
 

Upraven odbor 

 Upravniot odbor broi 3 ~lenovi, Nadzorniot odbor  gi izbira i 
razreшuva ~lenovite na Upravniot odbor so ili bez obrazlo`enie. 
 ^lenovite na Upravniot odbor se izbiraat so mandat od 4 (~etiri) 
godini so pravo na povtoren izbor bez ograni~uvawe. ^lenot na Upravniot 



ФУСТЕЛАРКО  БОРЕЦ АД Битола 
 
 

 72 

odbor, ne smee bez odobreni na Nadzorniot odbor da vr{i bilo kakva 
dejnost ili aktivnost vo drugo dru{tvo. 
 Upravniot odbor upravuva so akcionerskoto dru{tvo. 
 Upravniot odbor ima naj{iroki ovlastuvawa da dejstvuva vo site 
okolnosti vo ime na Dru{tvoto vo ramkite na predemetot na raboteweto 
na dru{tvoto, osven ovlastuvawata koi gi ima Nadzorniot odbor i 
Sobranieto na dru{tvoto. 
 

Delovni knigi 

 Upravniot odbor e dol`en po zavr{uvawe na sekoja delovna godina 
do Nadzorniot odbor da podnese Godi{na smetka i Izve{taj za raboteweto 
na dru{tvoto za predhodnata delovna godina. 
 Po odobruvaweto na Godi{nata smetka i utvrduvaweto na postowe 
na dobivka za raspredelba, Sobranieto go opredeluva delot koj im se 
dodeluva na akcionerite vo forma na dividenda. 
 

Prestanok na dru{tvoto 

 Druшtvoto prestanuva so odluka na Sobranieto na druшtvoto koja e 
donesena so glasovite koi pretstavuvaat tri ~etvrtini od osnovnata 
glavnina prestavena na Sobranieto na druшtvoto pri donesuvaweto na 
odlukata. И vo slu~ai: 
- ako e izre~ena merka za zabrana na dejnosta; 
- ako so pravosilna Odluka na sudot se utvrdi ni{tovnost na upisot na 

Dru{tvoto. 
 

 

11. DOPOLNITELNI RELEVANTNI INFORMACII  
 
      ZA FUSTELARKO BOREC AD BITOLA 
 

11.1. Sudski procesi i postapki 

Gledano vo eden vremenski presek vo poslednite tri godini do datumot na 
pi{uvaweto na ovaj Prospekt Fustelarko Borec AD Bitola nema sudski 
postapki. 
 

11.2. Imot daden pod hipoteka 

Ima}i gи во предвид kriteriumite na kreditorite (pogolemo obezbeduvawe 
na dadeniot kredit) poradi fiansiraweto so pozajmeni srеdstva na svoeto 
rabotewe, Фустеларко Борец AD Битола del od svojot imot go ima dadeno pod 
hipoteka, и тоа: 
 
Во корист на Стопанска Банка АД Битола 
-Заложно право воспоставено со нотарски акт ОДУ 291/2010 од 10.06.2010 
на целокупниот недвижен имот. 
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12. DOPOLNITELNI INFORMACII RELEVANTNI ZA 

INVESTITORITE 

 

 Kotiraweto na Akcionerskoto Dru{tvo FUSTELARKO BOREC 

AD Bitola na Makedonska berza  AD Skopje go odobri Upravniot odbor na 

Dru{tvoto, na sednica odr`ana na den 21-03-2013 godina, vo prostoriite na 

Dru{tvoto.  

Vo vrska so kotacijata, na uvid mo`e da se dobijat kopii od slednite 

dokumenti: 

 Prospekt 

 Statut na Фустеларко Борец AD Битола 

 Tekovna sostojba 

 Izve{tai od revizori 

Dokumentite se dostapni vo prostoriite na Fustelarko Borec AD 

Bitola vo Bitola na ul Industriska bb sekoj raboten den od 11.30 do 13.30 

~asot. 

 Site dokumenti  soglasno zakonskata i berzanskata regulativa na 

Republika Makedonija se dostapni vo prostoriite na Dru{tvoto, 

pokrovitelot i Makedonska Berza. 
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