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Сите права се задржани. Ниту еден дел на оваа публикација не смее да биде
репродуциран, зачуван во систем за вчитување, да биде пренесуван во било
која форма и со било кои средства, електронски, механички, по пат на
фотокопирање, снимање или на друг начин, за комерцијални цели без
претходна дозвола на Меѓународната финансиска корпорација.
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ПРИРАЧНИК ЗА KOРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИТЕ АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА

Изјава за изземање од одговорност

Прирачникот за корпоративно управување во македонските акционерски друштва
(Прирачникот) е подготвен со поддршка на Меѓународната финансиска
корпорација, дел од групацијата на Светската банка, и се дистрибуира со забелешка
дека ниту авторите, ниту организациите, ниту државите кои тие ги претставуваат,
ниту издавачите не даваат правни совети. Материјалот од овој Прирачник е
изготвен со добра намера, како генерална насока, и не може да се прифати
одговорност за било каква загуба или трошок што настанале како резултат или во
врска со било која информација содржана во истиот.

Оваа публикација нема за цел да биде сеопфатна. И покрај тоа што Прирачникот
е изготвен на најгрижлив начин, на него не треба да се гледа како на основа за
формулирање на деловни одлуки. За носење на одлуки во сферата на финансиите,
треба да се побара совет од сметководители, ревизори или други финансиски
стручњаци. Во врска со носење на одлуки во доменот на правото, совет треба да
биде побаран од правници. Посочувањето на законите и регулативите во овој
Прирачник е во согласност со состојбата на правната регулатива во октомври 2007
и во март 2008 година.
Сите поими кои во Прирачникот се спомeнуваат во машки род, се однесуваат на
двата пола, доколку во текстот не е поинаку назначено.
Сите ставови во овој Прирачник се ставови на авторите и истите не мора да ги одразуваат ставовите на групацијата на Светската Банка, Меѓународната финансиска
корпорација, УСАИД, Македонската берза АД или Владата на Швајцарија.

Прирачникот им се дистрибуира на неговите корисници со предупредување дека
без претходна согласност на Меѓународната финансиска корпорација тој не смее
да биде ставен во промет на комерцијална основа на било кој начин (по пат на
изнајмување, препродавање, позајмување и сл.).

Изјава за изземање од одговорност

Оваа публикација е изготвена од страна на Македонската берза, Проектот за корпоративно управување на Меѓународната финансиска корпорација и со великодушна поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој.

Мислењата изразени во оваа публикација се на авторите и не ги изразуваат
ставовите на Американската агенција за меѓународен развој или на Владата на
Соединетите Американски Држави.
Овој Прирачник не претставува правно мислење или совет во врска со ниту едно
од опфатените прашања. Македонската берза не гарантира за точноста и
комплетноста на Прирачникот, кој е изготвен само како израз на добри намери и
со цел да обезбеди општи упатства. Македонската берза не е одговорна за (а) било
каква загуба што може да настане кај некоја компанија или било кое друго лице,
или (б) за обврските на кои би била изложена било која компанија или било кое
друго лице во врска со овој Прирачник.
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ПРИРАЧНИК ЗА KOРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИТЕ АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА

ПРЕДГОВОР
Програмата за корпоративно управување во Јужна Европа е
имплементирана од страна на Меѓународната финансиска корпорација со
финансиска поддршка на Државниот секретаријат за економски прашања
на Швајцарија (SECO).

Имплементацијата на програмата почна пролетта 2006 година и ќе трае три
години, со цел да им помогне на компаниите и банките во Албанија, Босна
и Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Србија да ги подобрат
стандардите за корпоративно управување.

Зошто е важно корпоративното управување? Доброто корпоративно
управување ја зголемува профитабилноста на компанијата, овозможува
нејзин побрз раст и го подобрува нејзиниот пристап до финансиски
средства од надворешни извори - домашни и меѓународни, јавни и
приватни. Клучен фактор кај одлуката да се почне деловна соработка е
довербата. Без доверба, која се рефлектира во доброто корпоративно
управување, тешко е да се привлечат инвеститори. Вработените, исто така,
сакаат да бидат сигурни дека за својата работа или стручност ќе добијат
соодветен удел во остварениот приход.

IV

Нашата програма има за цел да ја зголеми довербата меѓу компаниите и со
нив поврзаните засегнати лица. Ние им помагаме на компаниите и
засегнатите лица да создадат околина која почива врз одговорност,
отвореност, транспарентност, оценка на резултатите и посветеност кон
компанијата врз основа на воспоставените стандарди за добро
корпоративно управување.

Програмата соработува и со креаторите на прописите, помагајќи им да
изготват нови прописи и да ја подобрат постојната регулатива. Работиме и
со берзите на развој на национални кодекси за корпоративно управување,
како и со универзитетите на воведување на корпоративното управување во
наставните програми.
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ПРИРАЧНИК ЗА KOРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИТЕ АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА

Со издавањето на овој Прирачник сакаме да придонесеме кон сè побогатата
литература од областа на корпоративното управување во Република
Македонија. Исто така, се надеваме дека Прирачникот нема да го користат
само научните работници и студентите, туку и акционерите, менаџерите,
членовите на управните одбори и одборите на директори со цел да ја
подобрат практиката на добро корпоративно управување во своите
компании.

V

Хуан Карлос Фернандез Зара
Регионален менаџер
Програма за корпоративно управување
во Јужна Европа на Меѓународната финансиска корпорација

IFC-priracnik:new-moment-Anglisko7.qxd

05.04.2008

09:50

Page VI

ПРИРАЧНИК ЗА KOРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИТЕ АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА

ПРЕДГОВОР
Корпоративното управување станува се позначајно прашање за македонската економија. Компаниите, регулаторите и Владата му посветуваат сè
повеќе внимание. Постојат две основни причини за ваквиот развој. Прво,
силниот бран на програми за приватизација од средината на 90-тите
години резултираше во променета бизнис клима, воспоставување на нова
законска и институционална рамка, во која беа вклучени и Законот за
трговски друштва, Законот за хартии од вредност, Законот за преземање на
акционерски друштва, како и Законот за инвестициони фондови. Второ,
процесот на глобализација придонесе за стандардизација на практиките на
корпоративно управување во светот, а македонската економија нема многу
избор во смисла на тоа дали да ги примени овие стандарди, туку само
можност истите да ги усогласи кон националните потреби.

Доброто корпоративно управување придонесува за одржлив економски
развој преку подобрување на перформансите на компаниите и на нивниот
пристап кон надворешни извори на капитал. Тоа ја зголемува
профитабилноста на компаниите и овозможува побрз раст.

VI

Во партнерство со Меѓународната финансиска корпорација (ИФЦ),
Државниот секретаријат за економски прашања на Швајцарија (SECO)
имплементира тригодишен проект за корпоративно управување во
Македонија и во останатите земји во транзиција од Јужна Европа. Овој
проект е дел од долгорочната програма за соработка меѓу Швајцарија и
Македонија, чија цел е намалување на сиромаштијата и овозможување на
успешен меѓународен, економски и општествен процес на транзиција.
Швајцарско – македонската соработка, која во последните 12 години
достигна износ до 100 милиони CHF, е во функција на поддршка на
демократското управување, основната инфраструктура и социјалните
услуги, како и во функција на здрав економски развој на Македонија.

Цел на проектот за корпоративното управување е i) да им помогне на
компаниите и на банките да ја подобрат практиката на корпоративното
управување, ii) да ги поддржи институциите од јавниот сектор да
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воспостават ефективни рамки за корпоративно управување и iii) да им
помогне на образовните институции да ги вклучат содржините за
корпоративно управување во нивните наставни програми. Помагајќи го
развојот на практиките на добро корпоративно управување во Македонија,
и’ помагаме на земјата да ја зголеми својата атрактивност за инвеститорите.

Целта на овој Прирачник е да придонесе за промовирање на доброто
корпоративно управување во Македонија. Се надевам дека него ќе го
користат акционерите, менаџерите, членовите на одборите и останатите
засегнати лица во секојдневната работа, како и научните работници и
студентите од Македонија за да се здобијат со поголемо знаење и
разбирање на принципите на корпоративното управување.

VII

Н.Е. Г-ѓа Никол Вирш
Амбасадор на Швајцарија во Македонија
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ПРЕДГОВОР
Од воспоставувањето на својата мисија во Република Македонија,
Американската агенција за меѓународен развој активно го поддржува
развојот на конкурентна, пазарно-ориентирана бизнис околина во земјата.
Ова, од своја страна, бара опширен стратешки пристап кој вклучува развој
на пазари на капитал, развој на законодавна и регулаторна околина која е
во согласност со меѓународните стандарди и обезбедува транспарентност и
предвидливост за инвеститорот како и поддршка за воспоставување на
практика за добро управување.

VIII

Република Македонија, со почетокот на нејзиното интегрирање и
натпреварување во глобалната економија, спроведува процес на економски
раст и промена во сопственичката структура. Природата на односите
помеѓу приватниот и јавниот сектор исто така трпат фундаментални
промени. Овие промени даваат можност за институционализација на
практиката за добро корпоративно управување со македонските бизниси и
со усвојување и имплементација на практиките во приватниот сектор,
работењето на компаниите станува потранспарентно, ефикасно, и
атрактивно за инвеститорите. Практиките за добро корпоративно
управување се основа за здрав, конкурентен бизнис што натаму води кон
одржлив економски развој и отворање на работни места.

Со задоволство сакам да истакнам дека со поддршка на УСАИД беше
донесен новиот Закон за трговски друштва, кој е усогласен со директивите
на ЕУ. Законот е важен чекор кон зголемување на транспарентноста,
зајакнување на заштитата на засегнатите лица, и реформа на процесот за
регистрирање на бизнисите, со цел македонските компании да станат
поатрактивни за потенцијалните инвеститори и партнери, без разлика дали
тие се домашни или странски. Со наша помош беше усвоен Кодексот за
корпоративно управување на почетокот на минатата година. Како резултат
на овие напори, кај бизнисите во Македонија и меѓу македонските
правници се подига свеста за важноста на доброто корпоративно
управување. Сепак, сеуште има доволно простор за работа и за воведување
на практиката на добро корпоративно управување во земјата.
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Издавањето на Прирачникот за корпоративно управување во македонските
акционерски друштва претставува значаен придонес кон јакнење на таквата
свест. Тој ќе претставува корисна алатка на македонските компании, која ќе
помогне тие да ги разберат стандардите од Кодексот и регулативата што се
однесува на прашањата од областа на корпоративното управување.
Прирачникот обезбедува информации за принципите за корпоративно
управување, како и за практиките кои им се потребни на денешните
лидери на македонските бизниси во процесот на нивно приближување
кон глобалната економија. Со тоа компаниите полесно ќе ги реализираат
своите стратешки потреби и ќе го зголемуваат капиталот, а тоа ќе резултира
со поразвиена, транспарентна и конкурентна бизнис околина. Понатаму,
овој Прирачник испраќа силна порака до локалните и до меѓународните
бизнис заедници дека Република Македонија ја разбира потребата од
корпоративно управување во денешната глобална економија и дека ги
презема сите неопходни чекори за воведување на потребните промени.

IX

Патриша Рејдер
Директор на Мисијата на УСАИД во Македонија
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ПРЕДГОВОР

X

Не така одамна проблематиката на корпоративно управување и неговото
подобрување во Република Македонија беше предмет на интерес на многу
тесен круг субјекти. За неа зборуваа, пред сè, луѓе од академските кругови,
од меѓународните проекти за техничка помош и од новопојавената
индустрија за хартии од вредност. Сè започна со по некоја тркалезна маса,
панел во рамките на некоја конференција или стручен текст во
специјализираните публикации. На тркалезните маси и конференции
редовно беа поканувани реномирани гости од странство кои ги
презентираа своите искуства, а домашните експерти се обидуваа да ги
„преведат” термините и логиката на корпоративното управување во духот
на македонската акционерска реалност. Голем предизвик беше да се
обезбедат релевантни слушатели од акционерските друштва, а уште повеќе
тие да се убедат брзо да почнат да ги применуваат принципите на
корпоративното управување во секојдневното работење. Најчесто сè се
завршуваше со заклучок дека сето тоа е добра работа, но дека сеуште не е
за нас. Дека нема објективни услови и дека треба да се почека уште малку.
Нешто подоцна работите наеднаш почнаа видливо да се раздвижуваат. Се
создаде критична маса на стручна мисла што многу брзо влијаеше во
правец на вградување на соодветни промени во законската и подаконската
регулатива. Следеа промени во Законот за трговските друштва, Законот за
хартии од вредност, подзаконските акти на Комисијата за хартии од
вредност, интерните акти на Берзата. За, навистина, кусо време
регулативата од областа на компаниското право и пазарот на хартии од
вредност во Република Македонија во висок степен се усогласи со
меѓународните стандарди. Конечно, се изврши правна разлика помеѓу
јавните и затворените акционерски друштва. Од страна на Берзата беше
донесен и Кодекс за корпоративно управување на котираните компании.
Она што преостана и што, да бидеме објективни, е сеуште потребно, е
постигнување консензус за широка имплементација на сите спомнати
нормативни промени.

Врз зголемувањето на перцепцијата за важноста на доброто корпоративно
управување во Република Македонија дополнително влијание изврши
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фактот дека потенцијалот на Берзата и македонските акционерски друштва
во последните две години беше дефинитивно откриен, како од странските,
така и од домашните инвеститори. Позитивниот квантитативен исчекор во
обемот на тргување со хартии од вредност, а со тоа и свртувањето на
интересот јавноста кон Берзата и компаниите што се тргуваат на неа, во
иднина уште повеќе ќе иницира подобрување на корпоративното
управување во компаниите. Тоа, посредно, ќе придонесе и за поефикасно
функционирање на националната економија.

Со други зборови, главната битка за поголема корпоративна транспарентност, во контекст на која Берзата претставуваше еден од домашните
лидери, е добиена. Многу работи што пред неколку години претставуваа
табу тема денес се стандард. Законската, подзаконската и берзанската
регулатива се значително подобрени и, најважно, најголем дел од
компаниите сфатија дека повеќето од барањата за обелоденување на
информации можат и треба да ги искористат во своја полза.
Значи, во стратешка смисла, сè е под контрола. Во оперативна смисла,
останува да почнат да се применуваат соодветни тактичко-технички алатки
кои ќе го олеснат воведувањето и развојот на корпоративното управување
во македонските компании. Уверени сме дека токму овој Прирачник за
корпоративно управување спаѓа во таа категорија.

• Дека концептот на корпоративно управување во глобални рамки
веќе подолго време не претставува предмет на интерес само на
академските кругови, туку сè повеќе станува преокупација на првите
луѓе на компаниите;
• Дека бизнисите се соочуваат со сè побројни барања на
регулаторите и засегнатите лица, како на домашните, така и на
меѓународните пазари. Со напредокот на интегрирањето на
пазарите на хартии од вредност, се засилува и притисокот за
хармонизација на стандардите на корпоративно управување;
• Дека обезбедувањето поволна инвестициска клима за домашните и
странските вложувачи никогаш не било толку важно како денес,
кога огромен број пазари во развој отворено ја демонстрираат
својата жед за капитал и водат агресивна политика на привлекување
инвестиции;

XI

Иницирајќи го и активно учествувајќи во проектот за изготвување на овој
Прирачник, Македонската берза во предвид ги имаше следните
стојалишта:
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• Дека фер, транспарентни и ефикасни пазари на хартии од
вредност се оние кои се најпривлечни за инвеститорите и на кои
тие се чувствуваат најсигурно. Во таа смисла, компаниите со добро
корпоративно управување се главните креатори на добриот имиџ
и квалитет на националниот пазар на хартии од вредност;
• Дека на Република Македонија, која во периодот на транзиција не
успеа да оствари позначајна инвестициска активност, и’ се
потребни силни дополнителни напори за да се справи со
растечката конкуренција на светскиот пазар. Отворањето на
пазарот на хартии од вредност, прифаќањето високи оперативни и
финансиски правила во корпоративната сфера и воведувањето на
практика на добро корпоративно управување треба да
претставуваат приоритети за јакнење на атрактивноста на
домашниот пазар.

Целта на изработката на овој Прирачник е да им помогне на македонските
акционерски друштва да ги препознаат придобивките на доброто
корпоративно управување и да ги воочат ризиците од одложувањето на
неговата примена. Тој е изработен на начин кој овозможува да биде
користен како водич низ процедурите и стандардите на корпоративното
управување што ќе го користат органите на управување, менаџерите и сите
останати, на кои зголемувањето на нивото на конкурентноста на
македонските компании им претставува мисија.

XII

Иван Штериев
Главен извршен директор
Македонска берза АД Скопје
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ПРЕДГОВОР
Членовите на проектниот тим кој го изработи Прирачникот за
корпоративно управување во македонските акционерски друштва, на
задачата и’ пристапија со вистински ентузијазам. Секој од нив, поради
природата на својот професионален и работен ангажман во изминатите
години, се беше соочил со многубројните предизвици што со себе ги
донесе приватизацијата на општествените и државните претпријатија,
особено оние во сферата на нововоспоставените односи внатре во
компаниите, но и односите меѓу компаниите и целокупната општествена
заедница. Како практичари од областа на пазарот на капитал,
компаниското право и работењето на компаниите непосредно поврзано со
процесите на донесување одлуки, членовите на тимот безрезервно го делат
мислењето дека концептот на добро корпоративно управување претставува
сигурно решение за уредување на тие односи на оптимален начин. Овој
концепт промовира нов вид компаниска култура, која се гради и развива врз
принципите на етичност на органите на управување и менаџментот, кои
како приоритет на сопственото дејствување го имаат остварувањето на
најдобриот интерес за акционерите на компанијата и сите останати
засегнати лица. Компаниите, во кои атрибути на менаџментот се
компетентноста, интегритетот и одговорноста, имаат реални шанси да ги
постигнат стандардите на „најдобрите практики“.

Самиот Прирачник е изработен како водич низ различните подрачја,
пренесени во контекст на законските одредби за секоја одделна област. Тоа
го прави Прирачникот едноставен за употреба, корисен како алатка и
„штедлив“ од аспект на времето потребно за истражување бидејќи на едно
место можат да се најдат сите потребни информации за односните
прашања. За најголемиот дел од темите се прикажани и примери за

XIII

Изработката на овој Прирачник е поддржана од страна на Проектот за
корпоративно управување на Меѓународната финансиска корпорација и
Проектот за деловно опкружување во Македонија на Американската
агенција за меѓународен развој. Основа за изработка на Прирачникот, во
методолошка смисла, беше Прирачникот за корпоративно управување во
Русија, проект кој, исто така, беше спонзориран од страна на
Меѓународната финансиска корпорација. Авторите на македонскиот
Прирачник имаа задача во колку што е можно повисок степен тематски да
се придржуваат кон содржините презентирани во рускиот прирачник и
истите да ги прилагодат на домашната правна и институционална рамка.
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најдобри практики, кои често пати можат да се ползуваат како препораки
за работењето и однесувањето на компаниите. Се надеваме дека тоа ќе
придонесе Прирачникот да биде добро прифатен од страна на првите луѓе
на компаниите, органите на управување, менаџерите, акционерите, како и
од сите заинтересирани за проблематиката на корпоративното управување.

XIV

м-р Олга Михајлова Тикваровска
Раководител на проектот
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ВОВЕД
Проблематиката на корпоративно управување во компаниите во Република
Македонија се актуелизираше во последните неколку години. Главна причина за тоа е фактот што со привршувањето на процесот на приватизација
на општествените и, во еден дел, на државните претпријатија, се
потенцираа предизвиците за целисходно уредување на односите што се
воспоставуваат во самите компании, но и односите меѓу компаниите и
пошироката заедница. Со овој вид предизвици се соочиле сите пазарни
економии, вклучувајќи ги оние со најдолга традиција. Се работи за односи
поврзани со сопственоста врз капиталот, со донесувањето одлуки за тоа
како ќе се управува со тој капитал, начинот на кој ќе се делегираат
овластувањата за донесување одлуки, ќе се извршуваат одлуките и како ќе се
обезбедува контрола врз нивното спроведување со цел да се заштити
сопственоста и правата на сопствениците на капиталот. Тие односи го
вклучуваат и системот на комуникации што компаниите го развиваат и
одржуваат со деловните партнери, со владата, со кредиторите и со
граѓанското опкружување. Значи, станува збор за мошне широк опфат на
вклучени страни („засегнати лица“), од кои секоја има различни цели и
интереси во врска со компанијата. Сопствениците на капиталот настојуваат,
постојано и сè повеќе, да ја зголемуваат добивката; менаџерите и
директорите се обидуваат да ја максимираат наградата што ја добиваат за
раководење со/во компанијата и што повеќе да ги изразат своите
капацитети. На кредиторите им е важно не само да ги пласираат средствата,
туку и да го осигурат нивниот поврат по што е можно поповолни услови
за нив. Владата е упорна во прибирањето на даноците и придонесите, а
инвеститорите се обидуваат да оценат дали компанијата би била соодветно
место за вложување на нивните средства, итн.

Друга причина за актуелизирање на корпоративното управување во
Македонија е отворањето на македонската економија кон светските пазари
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На прв поглед можеби изгледа сложено и невозможно сите овие односи да
се уредат на начин кој ќе биде прифатлив за сите страни. Тоа, веројатно,
никогаш нема ни да може да се постигне во целост. Но, со воведување на
добро корпоративно управување во компаниите се создаваат услови за
сведување на конфликтите што постојат помеѓу целите и интересите на
различните вклучени страни (засегнатите лица) на најниско или
најприфатливо ниво.
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и, со тоа, нејзиното приклучување кон процесите на глобализација. Глобализацијата, која подразбира слободно движење на капиталот, парите,
трудот и технологиите од земја во земја, врши силен притисок за примена
на општоприфатени принципи и начини на однесување во многу области
па, се разбира, и во областа на корпоративното однесување. Во таа смисла,
корпоративното управување засновано на глобални стандарди можеме да
го сфатиме како воведување на модел на однесување на компаниите што ќе
биде разбирлив за секој учесник на глобалниот пазар, без оглед од каде тој
потекнува.
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Воведувањето на корпоративно управување не значи ништо друго туку
стандардизација на процесите, процедурите и однесувањето во компаниите, која се заснова врз принципите на одговорност, транспарентност и
контрола во одлучувањето, секојдневното работење и известувањето за
состојбите во компанијата. Како и кај секоја друга стандардизација, нејзина
цел е намалување на неизвесноста и ризикот од стапување во релации со
компанијата, а во овој случај, особено е важна целта за зголемување на
довербата во компанијата. Прифаќањето на ваков, стандардизиран пристап
кон управувањето и водењето на бизнисот, им носи на компаниите посебен
вид додадена вредност – вредност произлезена од работење во етички
рамки. Во компаниите со добро корпоративно управување одлуките не се
носат само со цел да се оствари економскиот интерес, туку и со цел таквите
одлуки да не ги повредат интересите на останатите вклучени страни.

Една од најзначајните карактеристики на компаниите со добро корпоративно управување е нивната посветеност да одржуваат висок степен на
транспарентност што се демонстрира преку постојано известување за
состојбите во компаниите. Во терминологијата за корпоративно
управување ваквата транспарентност е позната како обелоденување на
податоци и информации за компаниите. Компаниите со добро корпоративно управување се придржуваат кон посебни правила за известување.
Ова има посебно значење за компаниите кои излегуваат на пазарот на
капитал. За да можат да донесат одлука дали да инвестираат во некоја
компанија, инвеститорите сакаат да бидат сигурни каде вложуваат со цел
таквите вложувања да не им донесат штети или загуби. Стандардизираните
системи на обелоденување на податоци и информации за компаниите,
заедно со стандардизираните практики на работењето на компаниите
воопшто, им обезбедуваат сигурност на инвеститорите дека вложувањето
го вршат во услови на најмал ризик.
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Овој прирачник е изработен со цел пред заинтересираната јавност во
нашата земја да се истакне важноста на корпоративното управување, а на
македонските компании да им се помогне да ја зголемат својата конкурентност преку воведување на систем на добро корпоративно управување.
Начинот на кој се презентирани различните подрачја во прирачникот
овозможува тој да се користи како алатка за примена на меѓународните
стандарди на корпоративното управување од страна на македонските
компании. За неговата изработка беа користени материјалите што за
Прирачникот за корпоративно управување во Русија ги подготви тим од
меѓународни експерти ангажирани од Меѓународната финансиска
корпорација, но тој е во целост прилагоден на македонските закони и
практика. Објаснет е начинот на кој домашната регулатива ги адресира
прашањата од областа на корпоративното управување, предложени се
решенија за подобрување на одредени процедури и процеси, но опфатени
се и тематски подрачја за практики кои допрва би требало да бидат
прифатени од страна на компаниите кои имаат намера да го зајакнат своето
корпоративно управување. На одговорните лица во компаниите
прирачникот треба да им овозможи релативно едноставни проверки дали
примената на концептот на корпоративно управување се врши според
примерот на најдобрите практики, односно во согласност со постојната
законска регулатива, останатите прописи и меѓународните стандарди. На
останатите корисници, во зависност од нивните интереси и потреби, тој
треба да им помогне да оценат на кое ниво се наоѓа корпоративното
управување во Македонија и/или да предложат решенија за негово
унапредување.
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За да се постигне целта за воспоставување на фер, коректни и транспарентни односи на пазарот, отпочнат е процес на приближување на регулативите што се однесуваат на корпоративното управување. Овој процес
можеме да го сфатиме како воведување на корпорациски јазик што можат
да го разберат сите пазарни учесници. Тоа се остварува преку градење на
регулативи во земјите врз основа на принципи за кои е постигнат договор
во меѓународни рамки. Кога ја развива сопствената регулатива, секоја земја
треба да поаѓа од специфичностите на нејзиниот корпоративен амбиент,
но во исто време, треба да се труди колку што е можно повеќе истата да ја
втемелува врз општоприфатените стандарди и принципи. Прилагодувањето на регулативите кон принципите договорени на глобално ниво,
во голем дел значи и прифаќање на заедничка рамка за добро корпоративно управување во компаниите.
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 Дали сите директори и вршители на клучни функции во компанијата го
разбираат концептот на корпоративно управување и неговата важност
за компанијата и акционерите?
 Дали органот на управување (надзорниот одбор или одборот на
директори) има донесено јасна и недвосмислена управувачка
политика и дали постои план за подобрување на управувачките
практики? Дали се преземени чекори за реализација на ваквиот план?
 Дали во компанијата формално е назначено лице (на пример,
секретар на компанијата) или е формирана комисија (или слично тело)
одговорна за политиката и практиките на корпоративното управување/
 Дали на раководните лица во компанијата им се познати принципите
на ОЕЦД за корпоративно управување? Дали компанијата се
придржува кон законските обврски и препораките за обелоденување
на податоци значајни за акционерите и останатите засегнати лица во
годишните извештаи?
 Дали на компанијата и’ се познати главните институции ангажирани во
областа на корпоративното управување, кои можат да помогнат за
развојот на корпоративното управување во компанијата?
 Дали правната форма на компанијата најдобро ги отсликува
интересите на нејзините сопственици? Кои се алтернативите на таа
форма?
 Дали, покрај собрание на акционери и орган/и на управување, во
компанијата се формирани и помошни тела, особено комисија за
внатрешна контрола и ревизија? Дали на овие тела им се обезбедени
соодветни услови и ресурси за нормална работа? Дали во компанијата
е назначен нејзин секретар?
 Дали компанијата има полноважен статут, во кој се содржани и
одредби за заштита на правата на акционерите, еднаков третман на
сите акционери, поделба на надлежностите меѓу органите на
управување и обелоденувањето на податоци?
 Колку е детална содржината на статутот и на останатите акти на
компанијата? Дали во нив е применет јазикот на постојната
легислатива?
 Дали на заинтересираните лица им е овозможен слободен пристап до
статутот? Дали статутот е објавен на веб страницата на компанијата?
 Дали компанијата има донесено интерни акти? Дали овие акти се
донесени од страна на надлежниот орган?
 Дали во компанијата е донесен кодекс за корпоративно управување?
Дали тој е изработен врз основа на принципите за фер однесување,
одговорност, транспарентност и отчетност? Дали кодексот содржи
препораки за односите меѓу различните нивоа на управување и
раководење/
 Дали компанијата има дефинирано кои се нејзините најзначајни
вредности? Дали, врз основа на таквите вредности, е донесен етички
кодекс на компанијата?
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Прашања за првиот човек на компанијата
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А. Што е тоа корпоративно управување?
1. Дефиниции за корпоративното управување
Поимот корпоративно управување, во најширока смисла, се однесува на
начинот на кој се воспоставува рамнотежа на интересите што во однос на
определена компанија постојат меѓу различни лица и ентитети. Со него се
означува системот преку кој се дефинираат и постигаат целите на
компанијата, се проценуваат нејзините ризици и се одбираат тактиките за
остварување на добри перформанси. Компаниите со добро корпоративно
управување создаваат вредност и обезбедуваат систем на одговорност и
контрола соодветни на преземениот ризик. Таквите компании се посветени
на воведување и примена на управувачки практики засновани на
интегритет; практики кои се во интерес на сите засегнати лица, вклучувајќи
ги акционерите, вработените, клиентите, добавувачите, потенцијалните
инвеститори и општествената средина во која компанијата ја врши својата
дејност. Со други зборови, доброто корпоративно управување обезбедува
хармонија на односите меѓу сите страни кои имаат било каков интерес
поврзан со компанијата.
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И покрај растечката популарност на овој поим во последните децении, од
мноштвото дефиниции не може да се одбере некоја сеопфатна, која
прецизно и кусо би ја објаснила неговата суштина. Причина за тоа е
неговата сложеност, неговата исполнетост со различни содржини, секоја
подеднакво комплексна за и самата да може лесно да се дефинира. Во
поимот корпоративно управување се вградени елементи кои се однесуваат
на бројни и различни структури, системи, процеси и одговорности.
Секогаш постои опасност дефиницијата да занемари некој елемент за
сметка на друг што таа, на некој начин, го фаворизира. Некои дефиниции
го ограничуваат значењето на корпоративното управување само на
односите во самата компанија, други го потенцираат и неговото значење за
релевантната општествена рамка. Некои се фокусираат на финансиските
аспекти на корпоративното управување, некои на неговата правна заднина,
додека сепак, сè поголем е бројот на дефинициите со кои се прави обид
што подетално и што поцелосно да се специфицира структурата на
корпоративното управување. Ќе го илустрираме тоа со неколку примери:
• Џејмс Д. Волфенсон, деветтиот по ред претседател на Групацијата
на Светската банка, кој и самиот потекнува од бизнисот со
инвестиции и консалтинг на корпорации и влади, ја презентира
можеби најкусата дефиниција за корпоративното управување кога
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•

•

•

•

1

вели: „Корпоративното управување значи промовирање на фер-релации,
транспарентност и одговорност“1.
Професорите Андреј Шлајфер (од Харвард) и Роберт В. Вишни2
(од Чикашкиот универзитет), реномирани истражувачи во областа
на финансиите и пазарите на капитал, се согласуваат дека
„корпоративното управување се однесува на начините на кои финансиерите на
корпорациите се обезбедуваат дека инвестициите ќе им се вратат“.
Професорот Хенрик Матјесен3 од Центарот за корпоративно
управување на Копенхагенската бизнис школа во 1999 ја
скицираше, а во 2002 година ја заокружи денес мошне користената
дефиниција за корпоративното управување, која вели дека
„корпоративното управување е област на економијата што ги истражува
начините на кои преку примена на механизми за поттикнување, какви што
се договорите, организацискиот дизајн и регулативата, се обезбедува ефикасен
менаџмент на корпорациите. Тоа често пати се ограничува на прашањето за
подобрување на финансиските перформанси, на пример – како сопствениците
на корпорациите можат да ги мотивираат менаџерите во корпорацијата да
обезбедат конкурентен принос“.
Сер Адријан Кадбери4, промоторот на дебатата за корпоративното
управување, бизнисмен и долгогодишен директор на Банката на
Англија, објаснува дека „корпоративното управување е насочено кон
одржувањето рамнотежа меѓу економските и општествените цели, и меѓу
целите на поединецот и целите на заедницата. Рамката на корпоративното
управување треба да охрабри ефикасно користење на ресурсите со истовремено
инсистирање на одговорност од страна на оние кои управуваат со ресурсите.
Целта е интересите на поединците, корпорациите и општеството што повеќе
да се доближат“.
Професорот по корпоративно управување на Универзитетот во
Кембриџ, Симон Дикин5, вели дека „корпоративното управување го
означува начинот на кој се водат и контролираат компаниите. Доброто
управување е неопходна состојка на корпоративниот успех и на одржливиот
економски раст. Истражувањата во областа на управувањето треба да се
потпираат на интердисциплинарна анализа, пред сè на економија и право, на

James D. Wolfensohn за Financial Times, 21 јуни 1999

1997

3 Henrik Mathiesen, 2002
4 Sir Adrian Cudbary, “Global Corporate Governance Forum”, World Bank, 2000
5 http://www.corpgov.net/library/definitions.html
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2 Andrei Shleifer, Robert W. Wishny во Survey of Corporate Governance, The Journal of Finance, Juni
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добро познавање на современата деловна пракса кое произлегува од продлабочени
емпириски студии во национални рамки“.
• Маргарет Блер6, економист, професорка по менаџерско право на
Универзитетот Вандербилт, САД, смета дека „корпоративното
управување претставува склоп од правни, културни и институционални
активности кои точно одредуваат што ќе работат јавните корпорации, кој
нив ќе ги контролира, како ќе се извршуваа таа контрола, и како ќе се
распределуваат ризиците и добивката од активностите што корпорациите ги
преземале“.

Инспирирани, во најголем обем, од пристапот на сер Адријан Кадбери,
експертите на ОЕЦД ја промовираа дефиницијата за корпоративното
управување која станува сè пошироко прифатена во круговите блиски до
академската и деловната јавност. Оваа дефиниција ја отсликува системската,
но и структурната содржина на поимот корпоративно управување:
„Корпоративното управување е систем преку кој се водат и контролираат деловните
корпорации. Структурата на корпоративното управување ја специфицира
распределбата на правата и одговорностите меѓу различните учесници/членови на
корпорацијата, како на пример оние на одборот, менаџерите, акционерите и
останатите засегнати лица, и детално ги опишува правилата и процедурите за
донесување на корпоративните одлуки. На тој начин, таа ја обезбедува и структурата
преку која се поставуваат целите на компанијата, средствата со чија помош се
остваруваат тие цели и начинот на следење на перформансите“7.

20

Може да се забележи дека различниот приод кон дефинирањето на
корпоративното управување зависи од претежната сфера на интерес на
авторите на дефинициите. Бидејќи цел на овој прирачник е да им го
приближи концептот на корпоративно управување на македонските
компании и да им помогне да постигнат повисоко ниво на ефективност во
неговото практикатување, ќе се задржиме на основните принципи на
глобалната, светска практика на корпоративното управување. Таа врши
јасна дистинкција меѓу капиталот (акционерите), управувањето со
капиталот (управниот одбор) и менаџментот (извршните функции,
раководењето) 8:
6 Margaret Blair, “Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-First Century”,

Brookings, 1995

7 OECD, April 1999
8 Principles of Corporate Governance, Business Roundtable, Мај 2002
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9 Со терминот менаџмент ги опфаќаме извршните функции во компанијата (главен

извршен директор, секторски директори итн.), односно функциите на раководењето.

10 Посебните улоги и одговорности на управниот одбор и на одборот на директори во

Македонија ќе бидат објаснети натаму, кога ќе стане збор за разликите што се јавуваат
меѓу едностепениот и двостепениот систем на управување.
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• Корпоративното управување е поим кој се однесува на односите и
улогите што се воспоставуваат меѓу сите страни кои имаат некаков
интерес поврзан со определена компанија. Тука спаѓаат акционерите, надзорниот одбор, управниот одбор, менаџерите9,
вработените, клиентите, добавувачите, владата и општествената
заедница. Ефективно корпоративно управување значи дека улогите
и односите, воспоставени во рамките на вака изградената
компаниска структура, се колку што е можно понеконфликтни и
поетички.
• Односите на управниот одбор10 и менаџментот со акционерите
треба да бидат засновани на чесност; нивните односи со
вработените треба да се карактеризираат со праведност; нивните
односи со заедниците во кои делуваат треба да бидат во манирот на
добрата граѓанска етика, додека нивните односи со владата треба да
се темелат на почитување на законот.
• Високите нивоа на менаџмент, предводени од главниот извршен
директор, се одговорни за секојдневното работење на компанијата
и имаат должност точно да го информираат одборот за состојбите
во компанијата. Најзначајни одговорности на менаџментот во таа
смисла се стратешкото планирање, управувањето со ризиците и
финансиското известување.
• Улогата на управниот одбор (или надзорниот одбор) е да го
надгледува работењето на менаџментот и резултатите на
компанијата во име на акционерите. Негова најзначајна
одговорност е да одбере квалификуван и етичен главен извршен
директор, да ја следи неговата и работата на останатиот менаџмент
и да го проверува придржувањето на менаџментот до стандардите
на компанијата.
• Акционерите обично не се вклучени во секојдневното работење,
но својот интерес да го оплодуваат капиталот го остваруваат преку
правото да ги бираат лицата кои ќе управуваат со него, односно
лицата кои ќе менаџираат со работата на компанијата. За да можат
квалификувано да одлучуваат за важните аспекти на развојот на
компанијата, тие, исто така, треба да располагаат со квалитетни
информации што им ги подготвуваат одборот и менаџерите.
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• Во интерес на компанијата е вработените да бидат третирани на
праведен и фер начин. Компанијата треба да води политика на
соодветно наградување на вработените и нивна заштита во текот и
во врска со нивната работа. Фер третманот на вработените е еден од
најбитните предуслови за нивната мотивација. Демократијата во
односите со вработените е мошне важен елемент на доброто
корпоративно управување.

Според тоа, добра структура на корпоративно управување е онаа во
која е воспоставен успешен систем на поставување на цели,
донесување одлуки и соодветно следење на извршувањето на
одлуките и исполнувањето на целите на компанијата. На тој начин,
преку така изградена структура на односи и процеси, компанијата
може успешно да се соочува со промените во околината и, при тоа,
да реагира на начин кој не ги загрозува интересите на било која од
засегнатите групи.
Но, како што спомнавме погоре, приказната за доброто корпоративно
управување не завршува со воспоставувањето на цврста внатрешна
структура. Компанијата е субјект кој врши и прима влијанија од средината
во која функционира и затоа воспоставувањето хармонични односи со тој
амбиент е, исто така, неопходно.

2. Односи на компанијата со останатите засегнати страни

22

Посебно значење за доброто корпоративно управување имаат односите
што компанијата ги гради со нејзиното надворешно опкружување.
Добавувачите, клиентите, потенцијалните инвеститори, средината во која
компанијата го врши бизнисот и владата се најзначајните репрезенти на тоа
опкружување.

Односите со засегнатите страни од надворешното опкружување се од
непроценливо значење за имиџот и репутацијата на компанијата. Добрите
односи со добавувачите, постојаното подобрување на производот/услугата
за клиентите, респонзивноста кон интересирањето на потенцијалните
инвеститори, добрата комуникација со владата и високата одговорност
пред општествената заедница се особеностите на доброто корпоративно
управување.
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Сепак, една од клучните карактеристики на компаниите со добро
корпоративно управување е нивната подготвеност за редовно
обелоденување на податоци и информации за работењето на компаниите.
Со акционерите, потенцијалните инвеститори и останатите засегнати
страни, компанијата треба да комуницира на начин кој ќе овозможи тие да
добиваат точни, реалистични, навремени и релевантни информации за
состојбите во компанијата, за нејзините финансиски перформанси,
нејзините цели и развој.
Од аспект на општествената заедница во која делуваат, компаниите се
одговорни за своето однесување како и сите останати припадници на таа
заедница. Тие се одговорни и за последиците што ги предизвикува
нивниот бизнис, вклучувајќи ги оние поврзани со здравјето и безбедноста
на населението. Компанијата треба да води политика која од менаџментот
ќе бара одговорен однос кон општествената средина, едукација на
населението и ангажман за иницирање и поддршка на општествено
корисни проекти.

Во однос кон владата и државата, главна одговорност на компанијата е да се
придржува кон законот. Целите и плановите на компанијата мораат да
бидат усогласени со постојната законска и регулативна рамка. Развојните
програми на компанијата не смеат да бидат во спротивност со целите на
државата. Успешните компании, често пати, се јавуваат и како иницијатори
на модернизација на законската рамка во државата и на режимот на
работењето во стопанството.
На доброто корпоративно управување треба да се гледа како на една од
најкорисните „алатки“ за одржување, раст и просперитет на компаниите.
Меѓутоа, во време кога надворешниот (и, посебно, странскиот) капитал
стануваат сè позначаен извор на финансирање на компаниите, веројатно
најважна улога на доброто корпоративно управување е што тоа ги
заштитува инвеститорите. Од друга страна, без оглед на нивото на развој на
националната економија, често се случува инвеститорите да се откажуваат
од вложување во определена компанија поради недостигот од информации
за нејзините перформанси, односно заради нејзиното лошо корпоративно
управување. Капиталот „бега“ од компаниите кои личат на црна кутија и се
движи кон оние кои се придржуваат на добрите корпоративни практики.
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3. Историја на корпоративното управување
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За тоа дека слабото корпоративно управување во компаниите често пати е
главна причина за пропаѓање на моќни корпорации, зборуваат примерите
за скандалозните банкроти на компании низ историјата, проследени со
објави за мега-измами, извршени најчесто од страна на менаџерските
структури. Подолу е прикажан еден интересен календар на настани,
значајни за развојот на корпоративното управување, во кој се опфатени
„раѓањето“ на корпоративното управување, датумите поврзани со настани
кои ја одбележале светската практика на корпоративното управување, како
и некои попознати афери за пропаѓање на компании поради слаба
структура на корпоративното управување.
Година

1600-те
1776
1844
1931

1933/34
1968
1987
Рани
1990-ти
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1992
1994

Корпоративен настан

Холандско-британската Ист Индија Компани воведува одбор (суд) на
директори, со што за прв пат се одвојуваат сопственоста и контролата

Во своето дело „Богатство на народите“, Адам Смит предупредува на
опасностите што можат да произлезат од слабата контрола на
менаџментот и неговата недоволна мотивираност
Во Велика Британија е донесен првиот закон за акционерски друштва

Берли и Минс (САД) го објавуваат семинарскиот труд „Модерната
корпорација и приватната сопственост“

Во 1933 во САД е донесен е првиот закон за хартии од вредност, со кој
се регулираат пазарите на капитал, вклучувајќи го и обелоденувањето на
податоци. Во 1934 со овој закон на Комисијата за хартии од вредност и’
се делегираат силни регулаторни одговорности
ЕУ ја донесува првата директива за законите за компаниите (трговските
друштва)

Во САД, Комисијата Тредвеј известува за измами во финансиските
извештаи, ја потенцира улогата на комисиите за ревизија и ја дефинира
рамката за внатрешна контрола, објавена во 1992

Во Велика Британија пропаѓаат бизнис империите Поли Пек (со загуба
од 3,1 милијарди фунти), БЦЦИ и Максвел (со загуба од 480 милиони
фунти) поради причини поврзани со лошото корпоративно
управување
Во Велика Британија, Комитетот Кадбери го објавува првиот кодекс за
корпоративно управување. Во 1993 компаниите котирани на
Британската берза се задолжени да објавуваат податоци за управувањето
по принципот „почитувај или објасни“

Објавување на Извештајот Кинг во Јужна Африка. Извештајот повикува
на најдобри практики на корпоративно управување во земјата.
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1994-1995
1995
1995
1996
1998
2001
2001

2002
2002
2002
2003
2004

Во Велика Британија се објавувани извештаите на Рутман (за внатрешна
контрола и финансиско известување), Гринбери (за наградување на
извршните директори) и Хампел (за корпоративно управување)
Во Русија е донесен Законот за трговските друштва

Во Франција е објавен Извештајот на Виено (кодекс за одборот на
директори)

Во Холандија е објавен Извештајот на Петерс (препораки за
корпоративното управување во Холандија)

Во Велика Британија е објавен Комбинираниот кодекс за корпоративно
управување
Седмата по големина котирана компанија во САД, Енрон
Корпорацијата, објавува банкрот (поради причини поврзани со лошо
корпоративно управување)
Во ЕУ е објавен Извештајот за регулирање на европските пазари на
капитал
Во Германија е објавен Германскиот кодекс за корпоративно
управување
Објавен е Кодексот за корпоративно управување во Русија

Пропаѓањето на Енрон и другите корпорациски скандали се причина за
донесувањето на Законот на Сарбејнс-Оксли во САД (за реформа на
сметководството во јавните корпорации и заштита на инвеститорите)

Во Велика Британија е објавен Извештајот на Хигс за неизвршните
директори
Скандалот со Пармалат ја потресува Италија, но и целата ЕУ
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Воочлива е „згуснатата“ агенда во развојот на корпоративното управување
во последните две децении. Не е тешко да се заклучи дека тоа е резултат на
извонредно зголемената динамика на движење на капиталот во светски
рамки како последица на глобализацијата, на отворањето на пазарите во
развој и економиите во транзиција. Со цел инвеститорите да се заштитат
од ризикот што го носи влегувањето во нерегулирана средина, сè
поизразена е тенденцијата за уредување на односите во сферата на
корпоративното управување со посебна законска (и друга) регулатива,
односно за стандардизација на неговата структура, системи и процеси врз
основа на унифицирани принципи.
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4. Обиди за стандардизација на корпоративното управување
Меѓу настаните што се презентирани во календарот на клучни моменти од
историјата на корпоративното управување, може да се забележи дека
мошне големо значење му се придава на донесувањето на различна
регулатива, вклучително и на кодексите за корпоративно управување во
одделни земји. Се разбира, со овој календар не се опфатени сите земји во
кои се донесени акти од овој вид. До крајот на 2004 година во светот се
донесени над 100 кодекси, повеќето од нив фокусирани на улогата и
функциите на највисоките органи и во компаниите.
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Во исто време, со цел да се обезбеди единствен пристап кон
корпоративното управување од страна на политиката и бизнисот, но и со
цел да се изгради единствена рамка за сите негови аспекти (акционерските
права, засегнатите лица, обелоденувањето на податоци, работата на
одборите итн.), беа промовирани принципите на корпоративно
управување на ОЕЦД. Објавени во 1999, а потоа ревидирани во 2004
година, тие имаат за цел да претставуваат еден вид водич во доброто
корпоративно управување. За принципите на корпоративно управување на
ОЕЦД ќе зборуваме подетално во вториот дел од овој прирачник. Во овој
контекст ќе ги истакнеме само четирите суштински вредности врз кои се
заснова рамката на корпоративното управување на ОЕЦД:
• Воспоставување на фер односи: Рамката на корпоративното управување
треба да ги заштитува акционерските права и да обезбеди еднаков
третман на сите акционери, вклучително на малцинските и
странските акционери. Сите акционери треба да имаат можност да
добијат ефективна заштита во случај на кршење на нивните права.
• Одговорност: Рамката на корпоративното управување треба да ги
препознава правата на акционерите според принципите утврдени
со закон, и да поттикнува активна соработка на корпорацијата и
засегнатите лица во создавањето благосостојба, работни места и
одржливост на финансиски стабилни компании.
• Транспарентност: Рамката на корпоративното управување треба да
обезбеди сигурност дека ќе се врши навремено и точно
обелоденување на податоци и информации во врска со сите
материјални аспекти на компанијата, вклучувајќи ги нејзината
финансиска состојба, нејзиниот учинок, сопственоста и
управувачката структура.
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• Отчетност: Со рамката на корпоративното управување треба да
бидат обезбедени насоки за стратешкото водење на компанијата,
ефективното надгледување на менаџментот од страна на одборот и
отчетноста на одборот кон компанијата и акционерите.

По објавувањето на принципите на корпоративното управување на ОЕЦД,
голем број земји, вклучувајќи ја и Македонија, своите кодекси ги изработија
врз нивна основа. Вградувањето на овие принципи во практиката на
корпоративното управување во различни земји претставува вовед во
значителна стандардизација на прашањата од оваа област.

5. Корпоративно управување наспроти корпоративен менаџмент
Многу е важно да се прави разлика меѓу корпоративното управување и
корпоративниот менаџмент. И покрај нивната тесна поврзаност и
терминолошка сличност, овие два поими се однесуваат на сосема различни
содржини. Корпоративното управување, како што можевме да видиме од
дефинициите презентирани погоре, се однесува на структурата и
процесите во компанијата, преку кои се обезбедува фер, одговорно,
транспарентно и отчетно однесување. Наспроти тоа, корпоративниот
менаџмент се однесува на алатките потребни за водење на бизнисот.
Корпоративното управување е поставено на повисоко ниво и од него
произлегуваат насоките за тоа на кој начин раководењето со компанијата да
се извршува во интерес на сопствениците (акционерите) и останатите
засегнати лица.

Област во која корпоративното управување и корпоративниот менаџмент
се преклопуваат е стратегијата на компанијата. За корпоративното
управување стратегијата претставува еден од најзначајните елементи, додека
за корпоративниот менаџмент таа е една од најзначајните содржини.

Треба да се спомнат уште неколку поими кои често пати се поистоветуваат
со корпоративното управување, а всушност, се однесуваат на сосема
различни содржини. Такви се поимите корпоративна општествена
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Не треба да се изедначуваат ниту поимите корпоративно управување и
јавно управување. Додека корпоративното управување е соодветно за
компаниите од приватниот сектор, јавното управување се однесува на
управувачката структура и управувачките системи во јавниот сектор.
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одговорност, добро корпоративно граѓанство и деловна етика. И покрај тоа
што корпоративното управување силно ги поттикнува ваквите облици на
однесување на компанијата, самото тоа, сепак, означува нешто сосема
различно

Б. Придобивки од корпоративното управување
Доброто корпоративно управување е значајно на неколку различни нивоа:

На ниво на компанијата, добро управуваните компании имаат подобар и
полесен пристап до капитал, и на подолг рок остваруваат подобри
перформанси. Компаниите кои настојуваат да воведат највисоки стандарди
на управување, успеваат да ги сведат на најниско ниво ризиците поврзани
со инвестирањето во компанијата. На компаниите, кои активно
промовираат практики на силно корпоративно управување, им се
потребни луѓе на клучните работни места кои ќе бидат подготвени да
креираат и реализираат политики на добро корпоративно управување. Тие
компании ги вреднуваат и наградуваат овие луѓе повеќе од конкуренцијата
која, или не е свесна, или, пак, ги занемарува придобивките од ваквите
политики и практики. За возврат, овие компании привлекуваат повеќе
инвеститори подготвени да обезбедат капитал по пониски цени.
На поопшто ниво, придонесот што добро управуваните компании го
имаат за националната економија и за општествената заедница е поголем.
Најчесто, тоа се поздрави компании кои на акционерите, работниците,
заедницата и на државата им носат повеќе додадена вредност во споредба
со компаниите со слабо управување. Компаниите со слабо корпоративно
управување можат да бидат причина за загубени работни места,
неисплаќање на пензии, па дури и за намалена доверба во пазарот на
хартии од вредност.
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Некои од нивоата и придобивките од корпоративното управување се
прикажани на сликата подолу. За истите подетално ќе позборуваме во
продолжение.
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Нивоа и потенцијални придобивки од доброто корпоративно
управување
Подобрена контрола и
отчетност

Подобрено одлучување

Зголемено ниво на
придржување до законите и
помалку конфликти



Ја зголемува оперативната
ефикасност и поттикнува
подобрување на деловните
резултати

1. Зголемена ефикасност и подобри деловни резултати

Има неколку начини на кои доброто корпоративно управување може да
придонесе за подобрување на деловните резултати и за зголемување на
оперативната ефикасност на компанијата,
Четирите нивоа на
корпоративно управување
Четврто ниво: Водство на
корпоративното управување

Трето ниво: Напреден систем на
корпоративно управување
Второ ниво: Преземени почетни
чекори за подобрување на
корпоративното управување
Прво ниво: Усогласеност со
законските и регулаторните
барања



Потенцијални придобивки
Подобрена оперативна
ефикасност

Пристап до пазарите на
капитал
Пониска цена на капитал

Поголема репутација на
компанијата, на нејзините
директори и менаџери

Подобрувањето на практиките на управување во компанијата води кон
подобрување на системот на отчетност и намалување на ризикот од
измами внатре во компанијата. Одговорно однесување, придружено со
ефективно управување со ризици и внатрешни контроли, овозможува
потенцијалните проблеми да бидат воочени уште пред да настапи некаква
кризна состојба. Корпоративното управување го подобрува менаџментот и
контролата на работењето на извршните функции, на пример преку
поврзување на наградувањето со финансиските резултати на компанијата.
Со тоа се создаваат поволни услови не само за планирање на безболна
сукцесија и континуитет на извршните функции во компанијата, туку и за
одржување на развојот на компанијата на долг рок.
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Предности на корпоративното управување
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Придржувањето кон стандардите на доброто корпоративно управување
придонесува и за подобрување на процесот на донесување одлуки. На
пример, менаџерите, директорите и акционерите веројатно ќе можат да
носат поинформирани, побрзи и поквалитетни одлуки кога структурата на
корпоративното управување на компанијата обезбедува јасно разбирање на
секоја од нивните улоги и одговорности и кога процесите за комуникација
се регулирани на ефективен начин. Тоа значително ја зголемува
ефикасноста на финансиските и останатите деловни операции на сите
нивоа на компанијата. Висококвалитетното корпоративно управување
придонесува за ефикасност на сите деловни процеси во компанијата, со
што се овозможува постигнување на подобри перформанси и пониски
капитални трошоци. Тоа, од своја страна, може да придонесе за
зголемување на продажбата и добивката, како и врз натамошно намалување
на трошоците на компанијата.
Ефективниот систем на практики на управување придонесува и за јакнење
на дисциплината во смисла на придржување кон законите,
стандардите, правилата, правата и обврските од страна на сите
интересни групи. Покрај тоа, ваквиот систем придонесува за избегнување
на скапи судски процеси, вклучувајќи ги и оние поврзани со жалби
поднесени од страна на акционери на компанијата, или оние поврзани со
измами, конфликти на интерес, мито, корупција или инсајдерско тргување.
Добриот систем на корпоративно управување го олеснува разрешувањето
на конфликтите што можат да настанат меѓу малцинските и мнозинските
акционери, извршните директори и акционерите, или акционерите и
останатите интересни групи. Ваквиот систем носи придобивки и за
вработените во компанијата бидејќи придонесува за намалување на ризикот
од нивна лична одговорност.

2. Подобар пристап до пазарите на капитал
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Компаниите со добро корпоративно управување си обезбедуваат и полесен
пристап до пазарите на капитал. Добро управуваните компании имаат
имиџ на субјекти кои се пријателски расположени кон инвеститорите и
пружаат поголема доверба дека се способни да обезбедат поврат на
инвестициите без при тоа да ги нарушуваат правата на акционерите.

Доброто корпоративно управување е засновано на принципите на
транспарентност, пристапност, ефикасност, навременост, целосност и
точност на информациите на сите нивоа. Високото ниво на
транспарентност во компаниите им обезбедува на инвеститорите увид во
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деловните операции и финансиските податоци. Дури и тогаш кога
објавените информации за компанијата се негативни, ризикот што за
акционерите произлегува од неизвесноста или неинформираноста, е многу
помал.
Во последно време е забележлив трендот корпоративното управување да
станува најзначаен критериум при донесување на инвестициските одлуки
од страна на инвеститорите. Тоа оттаму што перцепција на инвеститорите
е дека подобра структура и пракса на корпоративно управување значи и
поголема сигурност дека средствата на компанијата се користат во интерес
на акционерите и не се насочуваат или злоупотребуваат од страна на
менаџерите. Од табелата подолу може да се види како го вреднуваат
корпоративното управување инвеститорите од различни региони во
светот. Тие биле запрашани колку им е важно корпоративното управување
наспроти финансиските аспекти на компанијата (историја на создавање
добивка, потенцијали за раст) при донесувањето на инвестициски одлуки.

Важноста на корпоративното управување наспроти финансиските
аспекти на компанијата

Procent od investitorite

Очигледно, во земјите во кои на акционерите не им е обезбеден висок
степен на заштита (Источна Европа, Африка, Латинска Америка, Азија),
корпоративното управување претставува мошне значаен критериум при
донесување на инвестициските одлуки.
Конечно, новите правила што голем број берзи ги поставуваат пред
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Извор: McKinsey & Company, Global Investor Opinion Survey, Јули 2002
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котираните компании се однесуваат токму на барања за придржување кон
сè построгите стандарди на управување. Компаниите кои сакаат да имаат
пристап до домашните и меѓународните пазари на капитал ќе мораат да се
придржуваат до ваквите стандарди на корпоративното управување.

3. Пониска цена на капиталот и поголема вредност на средствата на
компанијата

Кога компаниите со високи стандарди на корпоративно управување ќе се
појават на пазарот на капитал заради финансирање на својот долг или,
едноставно, заради финансирање на дел од работењето, тие најчесто
успеваат да добијат повластени услови и, на тој начин, цената што ја
плаќаат е значително пониска. Цената на капиталот зависи од нивото на
ризик што инвеститорите го препознаваат кај компаниите кои трагаат по
финансирање: колку е повисок ризикот што го пресметуваат
инвеститорите, толку цената на капиталот е повисока. Овој ризик го
вклучува и ризикот од непочитување на правата на инвеститорот. Кога
правата на инвеститорот се соодветно заштитени, цената на капиталот
може да биде помала. Треба да се подвлече дека инвеститорите чии
операции се насочени кон обезбедување капитал за финансирање на
долгови на други компании, односно кредиторите, сè повеќе настојуваат
како клучен критериум во процесот на донесување инвестициски одлуки да
ги вклучат практиките на корпоративно управување во компанијатадолжник (на пример, тие проверуваат колку е транспарентна
сопственичката структура и какво е финансиското известување). Затоа,
воведувањето на систем на добро корпоративно управување носи значајна
полза на долг рок: компанијата плаќа пониски каматни стапки и обезбедува
подолги рокови на доспевање на кредитите и заемите.
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Нивото на ризик и цената на капиталот зависат и од економската и
политичката ситуација во земјата, од институционалната рамка и од
механизмите за спроведување на законите. Затоа, корпоративното
управување на одредена компанија игра клучна улога на пазарите во развој,
во кои системите за заштита на правата на инвеститорите сеуште го немаат
достигнато нивото на оние во развиените пазарни стопанства.
Ова особено се однесува на земјите во кои законската рамка за
корпоративно управување е релативно нова и нејзиниот квалитет сеуште се
тестира. Во овие земји судовите не секогаш обезбедуваат заштита на
инвеститорите во случаи кога нивните права се загрозени. Поради тоа,
дури и скромните подобрувања на корпоративното управување во една,
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наспроти состојбите во другите компании, можат многу да придонесат за
позитивната перцепција на инвеститорите и да ја намалат цената на
капиталот11. Сликата мошне јасно покажува дека поголемиот дел од
инвеститорите се подготвени да платат „премија“ за добро управувани
компании. Во некои земји во транзиција, на пример Русија, оваа премија
може да изнесува и до 38%. На ниво на национални економии, студиите
покажуваат дека кога се задолжуваат, земјите со послаби системи на
Индекс на нетранспарентност

11 Leora F. Klapper, Inessa Love, Corporate Governance, Investor protection and

Performance in Emerging Markets, World Bank Policy Research Working Paper 2818,
Април 2002
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Со цел да овозможи систематска анализа на условите за
инвестирање во светот, експертите на Pricewaterhouse Coopers ја
развија алатката „индекс на нетранспарентност“ (opacity index), со
која се мери степенот до кој во определена земја недостасуваат
јасни, точни, лесно препознатливи и општоприфатени практики на
воспоставување односи меѓу бизнисот, инвеститорите и владите, и
кои директно влијаат врз генерирањето ризици од инвестирањето.
Индексот се пресметува врз основа на пет различни компоненти:
корупција во бизнисот и владата (трошоци кои произлегуваат од
корупцијата); неефективен правен систем (функционирање на
правниот систем, воопшто, ефективност во сферата на решавање
на спорови, заштита на бизнисот); економска цена на бизнисот
(вклучително и загубите кои се јавуваат како последица на
бирократијата, нетранспарентниот даночен систем, трошоците кои
настануваат како последица на организираниот криминал и
тероризмот); несоодветни сметководствени и управувачки
практики (степен до кој законите од областа на банките и
сметководството отстапуваат од меѓународните стандарди); и
небезбедни регулаторни структури (сигурност на капиталните
инвестиции). Со индексот се опфатени 65 земји (Македонија не е
меѓу нив) и според податоците за 2004 година, меѓу земјите со
највисок индекс на нетранспарентност се наоѓаат Индонезија
(индекс 59), Либан (индекс 59), Венецуела (индекс 50), Кина
(индекс 50), Индија (индекс 48) итн., додека овој индекс е најмал
во Финска (13), Велика Британија, Данска и Шведска (19), Хонг
Конг (20) итн. Постојат податоци и за некои од земјите од
Централна и Источна Европа. На пример, во Полска и Чешка овој
индекс изнесува 41, во Унгарија – 36 и во Русија - 46.
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корпоративно управување плаќаат значително повисоки цени во споредба
со многу други земји како резултат на корупцијата, недоволно изградената
законска рамка, слабата судска пракса, лошото управување, неизвесноста и
непредвидливоста12.

Постои голема поврзаност и меѓу управувачките практики и начинот на кој
инвеститорите гледаат на вредноста на средствата на компанијата (на
фиксните средства, производното портфолио, човечкиот капитал, истражувањето и развојот и угледот). Од аспект на инвеститорите, од неодамна е
во употреба уште една мерка, која се користи за определување на нивото на
ризикот со кој се соочуваат инвеститорите во одделни земји – индексот на
нетранспарентност.
Премија за подобро корпоративно управување

Извор: McKinsey & Company Global Investor Opinion Survey, Јули 2002
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4. Повисока репутација на компанијата

Во рамките на современото деловно опкружување, репутацијата на
компаниите станува еден од клучните елементи на нивниот углед и реноме.
Иако се работи за нематеријални елементи, репутацијата и имиџот на
компанијата претставуваат мошне значаен дел од нејзината вкупна
вредност. Затоа, се смета дека компаниите кои ги почитуваат правата на
акционерите и кредиторите, и обезбедуваат финансиска транспарентност
и отчетност, всушност се посветени на заштита на интересите на инвеститорите. Таквите компании уживаат поголема доверба и углед кај јавноста.
12 The Opacity Index, Pricewaterhouse Coopers, Јануари 2001
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Довербата и угледот кај јавноста можат да придонесат и за јакнење на
довербата во производите или услугите на компанијата, што за возврат, ја
зголемува продажбата и, со тоа, добивката на компанијата. Исто така,
позитивниот имиџ и углед имаат значајна улога и при проценката на
вредноста на компанијата. Во сметководствена смисла, угледот на
компанијата е оној дел од нејзината куповна цена за кој е надмината
фер вредноста на нејзините средства. Тоа е премијата што една
компанија ја плаќа кога купува друга компанија.

В. Цената на корпоративното управување
Воспоставувањето на систем на добро управување предизвикува и
определени реални трошоци за компанијата. Компанијата треба да вработи
посветен персонал, и тоа секретари на компанијата13, искусни и независни
директори, внатрешни ревизори, како и други стручњаци од областа на
управувањето. Потребно е ангажирање и на надворешни соработници,
ревизори и советници. Значителни се и трошоците што произлегуваат од
потребата за дополнителни обелоденувања на податоци и информации за
компанијата, покрај оние пропишани со закон. Натаму, доброто корпоративно управување одзема и значителен дел од времето на менаџерите и
надзорниот одбор, особено во почетната фаза. Практиката покажува дека
поради обемот на сите спомнати трошоци, доброто корпоративно
управување полесно го воведуваат поголемите и финансиски помоќни
компании, за разлика од помалите компании чии ресурси често пати се
прилично ограничени.

13 Или внатрешни правни советници
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Најдобри практики: Корпоративното управување е најприменливо кај поголемите акционерски друштва што се јавно тргувани на
берзите. Токму такви се компаниите со масивна и дисперзирана
акционерска сопственост, кај која мнозинските акционери и
менаџери можат да ја користат својата моќ и да ги загрозуваат
правата на останатите акционери. Од друга страна, големите
компании се особено важни за националните економии и, поради
тоа, предизвикуваат голем интерес кај јавноста и претставуваат
предмет на постојана опсервација и анализа.
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Но, корпоративното управување носи придобивки за сите типови
компании, без оглед на нивната големина, правна форма, број на
акционери, сопственичка структура или останати карактеристики.
Се разбира, не постои еден единствен модел на корпоративно
управување што би го применувале сите компании. Пристапот
треба внимателно да се одбира и да се прилагодува во зависност
од спецификите на секоја одделна компанија. На пример, кај
малите компании можеби не е потребно да се формираат сите
видови комисии или да се вработува секретар на компанијата со
полно работно време. Но, од друга страна, дури и за малите
компании формирањето на некакви советодавни тела може да
биде од голема полза.

Подобрување на перформансите на компанијата по воведувањето на добро
корпоративно управување не мора да настапи веднаш. Меѓутоа, на подолг
рок, придобивките се секогаш поголеми од вложувањата. Ова, особено, ако
се имаат предвид потенцијалните ризици од загуба на работни места,
пензии, вложен капитал или потреси кои можат да и’ бидат нанесени на
заедницата во случај на пропаѓање на некоја компанија. Во некои случаи,
системските проблеми во сферата на управувањето можат да влијаат за
намалување на довербата во финансискиот пазар и да и’ се закануваат на
стабилноста на пазарот.

Конечно, мора да се потенцира дека корпоративното управување не
претставува само формален или еднократен напор, туку континуиран
процес. Без оглед на тоа колку структури и процеси на корпоративно
управување биле воведени во компанијата, потребно е нивно редовно
ажурирање и проверување. Пазарот ја вреднува посветеноста на градење на
практики на добро корпоративно управување на долг рок, а не на
еднократно преземени активности.

36

Г. Некои забелешки за амбиентот на корпоративното
управување во Република Македонија
И покрај тоа што процесот на приближување на моделите на управување
со компаниите во светот е отпочнат, разликите од земја до земја се сеуште
значајни. Секоја земја има своја историја, култура, правна и регулативна
рамка и сите тие имаат влијание врз моделот на корпоративното
управување. За македонскиот корпоративен сектор се значајни следните
карактеристики:
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Постапно концентрирање на сопственоста. Кај најголемиот број општествени
претпријатија во Македонија, приватизацијата во деведесеттите години на
минатиот век се изврши со примена на модели преку кои сопственици на
компаниите станаа вработените. Тоа резултираше во мошне дисперзирана
сопственичка структура на компаниите. Се проценува дека со процесот на
приватизација со акционерски статус се стекнаа над 300 илјади лица. Во
пост-приватизационата фаза отпочна процес на концентрација на
сопственоста, така што, на пример, бројот на акционери од над 255 илјади
во 2004 година, се намали на 105 илјади во август 2007 година. Во некои
случаи концентрацијата на сопственоста се вршеше под притисок на
управувачките структури во компаниите во услови на слаба заштита на
малцинските акционери. Дел од одредбите на Законот за трговските
друштва од 1996 година им одеше на рака на управувачките структури во
таа смисла. Во други случаи концентрацијата беше резултат на доброволни
одлуки на акционерите своите акции да ги продаваат преку Берзата и, на тој
начин, да заработат. Инсајдерската доминација на сопственоста и ниското
ниво на заштита на инвеститорите во еден долг период претставуваа
можеби најголеми пречки за развој на пазарот на хартии од вредност во
земјата. Дури и денес бројот на компании кои котираат на Македонската
берза е прилично мал, но сепак, регулативата од областа на трговските
друштва и пазарот на хартии од вредност, како и постоењето на Централен
депозитар на хартии од вредност, придонесоа за сосема нов квалитет во
оваа сфера.

• Многу од вработените, кои истовремено се и акционери во
компанијата, сметаат дека поседувањето определен број акции ги
прави целосни и неприкосновени сопственици на компанијата и
дека по ниту еден основ не можат да бидат отпуштени од работа.
• Се случува овие лица, кога се се незадоволни од состојбите во
компанијата, да се однесуваат само како вработени и тогаш
организираат штрајкови или протести не сфаќајќи дека
одговорноста за состојбите е и нивна, односно дека преку
акционерското собрание можат да покренат постапка за смена на
органите на управување и на политиката на компанијата.
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Двојна улога на акционер и вработен во друштвото. Бидејќи голем дел од
вработените во компаниите се истовремено и акционери, често пати се
случува овие лица да не ги познаваат правата, односно обврските што
произлегуваат од нивните две, сосема спротивни улоги. Еве неколку
примери за тоа:
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• Понекогаш истовремениот статус на акционер и вработен
резултира во конфликтни ситуации: додека статусот на вработен
„притиска“ за заштита на работниот однос, статусот на акционер
„притиска“ за разционализација на трошоците, намалување на
работната сила и пораст на вредноста на акциите. Ваквиот
конфликт го оневозможува донесувањето ефективни одлуки за
компанијата.

Неодвоеност на сопственоста од контролата во компанијата. И покрај тоа што
законот обезбедува основа за одвојување на сопственоста од контролата врз
компанијата14, во практиката се случува нешто сосема друго. Мнозинските
акционери најчесто се наоѓаат на врвните позиции во компанијата
(генерален директор, претседател на управен одбор или двете позиции
одеднаш) и имаат големо влијание врз нејзиното секојдневно работење. Во
таквите компании не се воспоставени системи на контрола и надзор, ниту
пак систем за редовно и точно информирање на постојните акционери и
потенцијалните инвеститори.

Неадекватен надзор врз работата на менаџерите. За членови на надзорниот
орган во компаниите често пати се бираат недоволно компетентни или
неискусни лица блиски до доминантните акционери или до менаџментот,
или лица кои се под директна контрола на оние кои, всушност, треба да
бидат контролирани. Тоа резултира во несоодветен надзор врз
најодговорните нивоа на одлучување во компанијата.

Д. Правна и институционална рамка на корпоративното
управување во Република Македонија
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1. Правна рамка
Како и во останатите земји во транзиција, од почетокот на деведесеттите
години на минатиот век во Република Македонија се одвива сложен процес
на создавање амбиент соодветен за работење на деловните субјекти врз
принципите на приватната сопственост и слободниот пазар. Креирањето
правна рамка, која јасно ќе ги дефинира основите врз кои ќе се врши
дејноста и ќе се уредуваат внатрешните односи во компаниите,
14 Член 383 од Законот за трговските друштва
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претставуваше една од приоритетните задачи. Првите предизвици се јавија
со приватизацијата на општествените претпријатија кои најрано ја минаа
постапката за промена на сопственоста, но профилирање на соодветна
правна рамка беше предуслов и за утврдување на условите и начините за
основање и работење на новите компании.

Во 1996 година беше донесен првиот Закон за трговските друштва. Поради
неговата недоволна прилагоденост кон условите на македонската пазарна
околина, тој не успеа да одговори на потребите што произлегуваа од
секојдневното работење на друштвата. Новиот Закон за трговските
друштва, во чие изготвување учествуваа релевантни претставници на
јавниот и приватниот сектор, беше донесен во месец мај 2004 година.
Имајќи ја предвид практиката на примената на овој закон во изминатите
три години, оценка е дека тој, во основа, ги задоволува потребите на
приватниот сектор и, особено, на акционерските друштва.
За разлика од некои други законодавства, кај кои различни форми на
водење на бизнис се регулираат со различни закони (САД, Германија,
Русија), во Македонија сите форми на водење на бизнис се регулираат со
единствен закон, Законот за трговски друштва. Од аспект на регулатива за
корпоративното управување, покрај Законот за трговските друштва,
правната рамка ја сочинуваат и Законот за хартии од вредност, Законот за
преземање на акционерските друштва, Законот за стечај, Кодексот за
корпоративно управување и Правилата за котација на Македонската берза.

15 Во Прирачникот ќе продолжиме да го користиме терминот „компанија“, но заради

потребите на определен контекст и спецификите на македонското законодавство,
на многу места ќе ги користиме термините „друштво“, „акционерско друштво“ и
„трговец’.
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Според мислењата на експертите од оваа област, регулативата за
корпоративното управување во Македонија во овој момент претставува
солидна основа за негово целосно имплементирање од страна на
компаниите15. Таа е во висок степен усогласена со регулативата од оваа
област на Европската Унија, а во неа се вградени и принципите на
корпоративното управување прифатени и во пошироки меѓународни
рамки. Меѓутоа, поради фактот што корпоративното управување во земјата
минува низ почетната фаза на неговиот развој, предизвиците за подигање
на свеста за придобивките од неговата примена допрва претстојат. Тоа,
воедно, остава простор да се очекува дека практицирањето на
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корпоративното управување во земјата во периодот што претстои ќе
резултира во различни иницијативи за подобрување или измени во
постојната правна рамка.

Следната табела ја прикажува правната рамка на корпоративното
управување во Република Македонија.
Правна рамка на корпоративното управување во Македонија

Закон/регулатива

Примена

Објаснување

Закон за трговските
друштва

На сите трговски друштва

Закон за хартии од
вредност

На акционерски и
командитни друштва со
акции, кои издале хартии
од вредност за јавноста

Го регулира статусот на
друштвата

Закон за преземање на
акционерските друштва

На сите јавно поседувани
акционерски друштва

Кодекс за корпоративно
управување

На акционерските
друштва од суперкотацијата, но може и на
другите акционерски
друштва

Ја регулира постапката на
преземање, а особено
заштитата на малцинските
акционери

Друга регулатива (стечај,
даночна област итн.)
Правила за котација на
Македонската берза

На сите трговски друштва

На сите акционерски
друштва чии акции
котираат на Македонската
берза

Го регулира начинот на
издавање и тргување со
хартии од вредност

Претставува
надополнување на ЗТД и
ЗХВ
Регулираат специфични
ситуации за друштвата

Го регулира пристапот и
учеството на друштвата на
Берзата
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Со цел да го промовира концептот на добро корпоративно управување и
да ги поттикне трговските друштва да отпочнат со примена на најдобрите
практики од оваа сфера, Македонската берза во 2006 година го донесе
„Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва
котирани на Македонската берза“.
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Најдобри практики: Кодексот за корпоративно управување на
акционерските друштва котирани на Македонската берза е
изготвен со цел да се применува заедно со новиот Закон за
трговските друштва. И покрај тоа што кодексот не треба да
претставува реплика на стандардите утврдени во Законот за
трговските друштва, сепак, поради раната фаза на развојот на
корпоративното управување во земјата, тој е конципиран врз
основа на одредбите за корпоративно управување од тој закон.

Кодексот е изготвен според последното Упатство за корпоративно
управување на ОЕЦД, Белата книга за корпоративно управување
во Југоисточна Европа на ОЕЦД и Акциониот план за корпоративно
управување на ЕУ. Покрај тоа, основа за изготвување на Кодексот
беа и Кодексот на деловно однесување, подготвен од страна на
македонскиот Совет за корпоративно управување, и кодексите за
корпоративно управување на други земји (на пример, Кодексот за
корпоративно управување на Холандија).

Главна цел на македонскиот Кодекс за корпоративно управување е
тој да обезбеди сет од практични насоки за примената на
корпоративното управување според искуството на најдобрите
менаџерски практики. Кодексот им е наменет на менаџерите и
акционерите во акционерските друштва што котираат на
Македонската берза, но се охрабруваат и друштвата кои во овој
момент не котираат на Берзата да размислат за негова скора
примена. Кодексот е изготвен на начин кој ја потенцира важноста
на непристрасниот (еднаков) третман кон сите акционери,
обелоденувањето на информации, интегритетот и одговорноста на
менаџерите и директорите, и на други аспекти на доброто
корпоративно управување кои ја зголемуваат довербата на
инвеститорите во компаниите.

Градењето на систем на институции со водечка улога за развојот на рамката
за корпоративното управување во Македонија е од исклучителна важност за
примената на овој концепт од страна на компаниите. Комисијата за хартии
од вредност и Македонската берза (формирани и организирани во средината на деведесеттите години од минатиот век), како и Централниот депозитар за хартии од вредност (формиран и организиран на почетокот од
овој милениум), се главните институции кои треба да одговорат на предизвиците што ги носат најновите трендови на корпоративното управување.
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2. Институционална рамка
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Подолу се прикажани некои од институциите и организациите кои на
непосреден или посреден начин учествуваат или биле ангажирани во
формирањето на миљето за корпоративното управување во Република
Македонија:
Јавен сектор

Комисија за хартии од вредност
Министерство за економија
Централен депозитар за хартии од вредност
Судство (во сите инстанци)
Министерство за финансии
Народна банка на Република Македонија
Приватен сектор
Македонска берза
Стопанска комора
Сојуз на стопански комори
Останати организации

Здружение за заштита на акционерските права „Акционер 2001“
Здружение на правници на Република Македонија
Совет за корпоративно управување
Сојуз на синдикатите на Македонија
Здружение на потрошувачи
Институт на овластени ревизори
Универзитети
Правен факултет на УКИМ, Скопје
Економски факултет на УКИМ, Скопје
Економски институт на УКИМ, Скопје
Меѓународни организации
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Меѓународна финансиска корпорација (IFC)
Агенција за меѓународен развој на САД (USAID)
Светска банка
Организација за економска соработка и развој (OECD)
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Ѓ. Акционерски друштва и нивната управувачка структура
1. Форми на трговски друштва
Македонската легислатива ги дефинира и регулира следниве форми на
трговски друштва16:
• Јавно трговско друштво
• Командитно друштво
• Друштво со ограничена одговорност (ДОО)
• Акционерско друштво (АД)
• Командитно друштво со акции

Повеќе од 95% од друштвата во Македонија се регистрирани во форма на друштва со
ограничена одоворност. Оваа форма најмногу одговара за малите и средни бизниси.
Натаму, 548 друштва се регистрирани како акционерски друштва, форма која е
посоодветна за поголемите бизниси. Меѓу акционерските друштва, 147 се акционерски
друштва со посебни обврски за известување (т.н. јавно поседувани друштва), за кои
Комисијата за хартии од вредност води посебен регистар. Хартиите од вредност на 41
друштво котираат на Македонската берза, од кои 4 на супер котацијата.

2. Акционерско друштво
Акционерско друштво е друштво во кое акционерите учествуваат со
влогови во основната главнина, којашто е поделена на акции.
Акционерите не одговараат за обврските на акционерското
друштво.17 Друштвото може да има еден или повеќе акционери18.

16 Член 20 од Законот за трговските друштва
17 Член 270 од Законот за трговските друштва
18 Член 272 од Законот за трговските друштва
19 Член 273 од Законот за трговските друштва
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Најмалиот номинален износ на основната главнина, кога друштвото се
основа симултано без јавен повик за запишување акции, изнесува 25.000
евра во денарска противвредност. Кога друштвото се основа сукцесивно
преку јавен повик за запишување на акции, тој изнесува најмалку 50.000 евра
во денарска противвредност. Номиналниот износ на акцијата не може да
биде помал од 1 евро во денарска противвредност19.
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3. Видови акционерски друштва во контекст на корпоративното
управување
Во зависност од некои критериуми, како што се висината на основната
главнина, бројот на акционерите и бројот на акциите во посед на јавноста,
но особено во однос на обврските за обелоденување на податоци, во
македонската легислатива се сретнуваат неколку видови акционерски
друштва:
• Акционерски друштва чии акции котираат на овластена берза. За овие друштва
обврските за обелоденување на податоци се пропишани со Правилата за
котација на Македонска берза.
• Акционерски друштва со посебни обврски за известување (јавно поседувани друштва).
Обврските за обелоденување на податоци за овие акционерски друштва се
пропишани со Законот за хартии од вредност и подзаконските акти кои
произлегуват од истиот.
• Останати акционерски друштва. Обврските за обелоденување на податоци за
овие акционерски друштва произлегуваат од Законот за трговски друштва.
Во табелата подолу се прикажани разликите меѓу овие друштва во однос на
одделните критериуми.
Котирани друштва
Супер
котација

Берзанска
котација

Јавно
поседувани
друштва

Најмалку
10 милиони
евра

Најмалку 0,5
милиони евра

Најмалку 1
милион евра

Најмалку 25
илјади/50
илјади евра

Најмалку 15%

Нема
ограничувања

Нема
ограничувања

Помал

Согласно
ЗТД

Број на
Најмалку
акционери 200
Основна
главнина
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Акции
Најмалку
слободни
20%
за јавноста
Обем на
обелоденување

Најмалку 100

Максимален
Максимален
/Кодексот е
/Кодексот е
задолжифакултативен
телен

Најмалку 100

Останати
друштва
Најмалку 1
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4. Управувачка структура на друштвата
Секое друштво во Македонија, без оглед на бројот на акционерите, мора да
ја има следната управувачка структура:
• Собрание на акционери
• Орган/и на управување

Управувањето со друштвото може да биде организирано според
едностепен систем (одбор на директори) или според двостепен
систем (управен одбор или управител, и надзорен одбор). Системот на
управување го избира друштвото. Со измени на статутот едностепениот
систем може да биде заменет со двостепен и обратно.

4.1. Собрание на акционери
Собранието на акционери е највисокиот орган на управување во
друштвото. На секој акционер, запишан во акционерската книга, од денот
на уписот во книгата му припаѓа право на учество во работата на
собранието и остварувањето на право на глас во зависност од родот и
класата на акциите20 кои ги поседува. Собранието е единствениот форум
на кој акционерите ги остваруваат своите права во друштвото.
• измена на статутот;
• одобрување на годишната сметка, финансиските извештаи и на
годишниот извештај за работата на друштвото во претходната
деловна година и за распределбата на добивката;
• избор и отповикување на членовите на одборот на директори и на
членовите на надзорниот одбор;
• одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото
на членовите на органите на управување;
• промена на правата врзани за одделни родови и класи акции;
• зголемување и намалување на основната главнина на друштвото;
• издавање на акции и други хартии од вредност

20 Член 277 од Законот за трговските друштва
21 Член 383 од Законот за трговските друштва
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Собранието на акционери одлучува за следните прашања21:
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• назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и
финансиските извештаи ако друштво има обврска да ги подготвува;
• преобразба на друштвото во друга форма на друштво како и за
статусните промени на друштвото; и
• престанок на друштвото.

Собранието не може да одлучува за прашања од областа на управувањето,
односно од областа на водењето на работењето на друштвото што се
надлежност на органите на управување22.

Органот на управување мора да свика годишно собрание на акционери
еднаш годишно, и тоа најдоцна три месеци по составувањето на годишната
сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на
друштвото во претходната деловна година, и не подоцна од шест месеци
од завршувањето на календарската година или 14 месеци од одржувањето
на последното годишно собрание23.
На годишното собрание:

1) се разгледуваат и се усвојуваат годишната сметка, финансиските
извештаи и годишниот извештај за работата на друштвото во
претходната деловна година;
2) се одлучува за употребата на чистата добивка или за покривање на
загубата; и
3) се одобрува работата на членовите на органот на управување и на
надзорниот одбор24.

46

Вонредно, или собрание помеѓу две годишни собранија може да биде
свикано од различни субјекти, ако тоа го бара интересот на друштвото и на
акционерите25. Органот на управување, надзорниот одбор, односно
неизвршните членови на одборот на директори, можат, со мнозинство
гласови и во согласност со ЗТД, по своја иницијатива или по барање на
акционер да донесат одлука за свикување на собрание. Барање за свикување
собрание може да поднесат акционери кои поседуваат најмалку 10% од
22 Исто
23 Член 384 од Законот за трговските друштва
24 Исто
25 Член 385 од Законот за трговските друштва
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акциите со право на глас. Доколку во рок од 7 дена по ова барање не биде
свикано собрание, одлука за одржување на собрание може да донесе
надлежниот суд.

4.2. Органи на управување во друштвото
Веќе рековме дека управувањето со друштвото може да биде организирано
според едностепениот (одбор на директори) или двостепениот (управен
одбор или управител, и надзорен одбор) систем. Изборот на систем на
управување го врши друштвото. Системот на управување може да се
промени со измени на статутот на друштвото.
Овој систем на управување е претставен преку единствен орган на
управување кој се нарекува одбор на директори, и истиот може да има
најмалку 3, а најмногу 15 члена. Сите членови на овој орган се избираат од
страна на собранието на акционери. Одборот на директори се состои од
два вида на членови - неизвршни и извршни. Бројот на извршните
членови секогаш мора да биде помал од бројот на неизвршните. Од редот
на неизвршните членови, најмалку една четвртина мора да бидат независни
членови26. Во текот на една деловна година, одборот на директори одржува
најмалку четири состаноци.

4.2.1. Органи кај едностепениот систем на управување

Одборот на директори ја има водечката улога од аспект на корпоративното
управување. Тој ги дефинира мисијата и целите на друштвото, при тоа застапувајќи
ги интересите на друштвото и водејќи грижа за заштита на сите акционери, и врши
контрола и надзор на извршните директори и менаџери во друштвото.

26 Во членот 3 точка 25 од Законот за трговските друштва е утврдено кои лица можат

да бидат избрани за независни неизвршни членови на одборот на директори,
односно на надзорниот одбор.
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Неизвршните членови вршат контрола и надзор над работењето на
извршните членови во одборот. Тие имаат право да вршат увид и да ги
проверуваат книгите и документите на друштвото, неговиот имот, особено
благајната на друштвото и хартиите од вредност и стоките. Неизвршните
членови на одборот на директори за вршење за одделни стручни работи од
надзорот можат да задолжат било кое вработено лице во друштвото или
друго стручно лице. Претседателот на одборот на директори се избира од
редот на неизвршните членови.
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Извршните членови го водат работењето на друштвото и имаат најшироки
овластувања да ги вршат сите работи поврзани со раководењето,
спроведувањето на одлуките на одборот на директори и вршењето на
тековните активности на друштвото и да дејствуваат во сите околности во
име на друштвото. Ако се изберат повеќе извршни членови, еден од нив се
назначува како главен извршен директор и истиот го води работењето на
извршните директори. На негов предлог, одборот на директори ја утврдува
внатрешната организација и начинот на којшто се врши координацијата на
водењето на работењето на друштвото.
Овој систем на управување е претставен преку два посебни органи:
надзорен одбор и управен одбор.

4.2.2. Органи кај двостепениот систем на управување

Надзорен одбор

Членовите на овој орган се избираат од страна на собранието на
акционери. Надзорниот одбор може да биде составен од најмалку 3, а
најмногу 11 члена. Најмалку една четвртина од членовите во овој одбор
мора да бидат независни. Во текот на една деловна година, одборот на
директори одржува најмалку четири состаноци.

И надзорниот одбор има водечка улога од аспект на системот на корпоративно
управување: тој ги дефинира мисијата и целите на друштвото; ги застапува
интересите на друштвото; се грижи за заштитата на сите акционери и врши
контрола и надзор над работата на членовите на управниот одбор и менаџерите во
друштвото.
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Управен одбор

Управниот одбор се состои од најмалку 3, а најмногу 11 члена. Во
друштвата кои имаат основна главнина помала од 150.000 евра во денарска
противвредност, наместо управен одбор може да биде избран управител, со
сите права и обврски што ги има управниот одбор. Надзорниот одбор ги
избира членовите на управниот одбор, односно управителот. Со одлуката
за избор на членовите на управниот одбор, еден од членовите на
управниот одбор се именува за претседател на управниот одбор.
Надзорниот одбор може да го разреши претседателот на управниот одбор
во било кое време и да именува нов претседател. Ни едно лице во исто
време не може да биде член на управен одбор, односно управител, и член
на надзорен одбор.
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4.3. Раководење и застапување на друштвото
4.3.1. Генерален директор и раководни лица
Раководењето и застапувањето на друштвото, независно од одбраниот
систем на управување, вообичаено му се доверува на едно лице, кое ќе ја
врши функцијата „генерален директор“ или „главен извршен директор“27.
Ова лице е одговорно за раководењето и организирањето на секојдневното
работење на друштвото. Генералниот директор треба да работи во
согласност со законската регулатива во Република Македонија, интерните
акти на друштвото, како и договорот (т.н. „менаџерски договор“) што тој го
потпишува со друштвото. Генералниот директор е непосредно одговорен
пред органот на управување (одборот на директори или управниот и
надзорниот одбор), како и пред акционерите на друштвото.

Заради поефикасно и поефективно извршување на своите овластувања,
извршниот директор, односно управниот одбор, можат да назначат
раководни лица (т.н. „менаџери“), кои имаат задача да учествуваат во
секојдневното водење на работите на друштвото во согласност со одлуките,
насоките и налозите на извршните директори, односно на управниот
одбор. Така, во друштвото може да биде назначен менаџер/директор за
продажба, менаџер/директор за маркетинг, финансов менаџер/директор,
менаџер/директор за човечки ресурси итн.

4.3.2. Комисии и други тела во друштвото

27 Од англискиот назив за оваа функција - Chief Executive Officer, кој почнува сè повеќе

да се користи и во нашата земја

28 Член 359 од Законот за трговските друштва
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Органот на управување, односно надзорниот одбор на друштвото, може да
одлучи да формира различни комисии, чии активности би биле во
функција на изградба на колку што е можно поквалитетен систем на
донесување одлуки во друштвото, заснован врз критериумот на јасна и
компетентно изготвена информација. И покрај тоа што формирањето на
вакви комисии не е задолжително, Законот за трговски друштва ги
поттикнува македонските компании да почнат да размислуваат за нивно
воведување во практиката28.
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Кодексот за корпоративно управување оди и подлабоко во оваа смисла. Тој
поименично ги набројува комисиите што од аспект на корпоративното
управување би требало да се формираат во компаниите, како и нивниот
делокруг и правила за работа. Тоа се, пред сè, комисијата за ревизија,
комисијата за надоместоци и награди, и комисијата за избори и именувања.
Се разбира, заради обезбедување поддршка во процесот на донесување
одлуки од значење за компаниите, можат да се формираат и други комисии
или тела, чиј делокруг на работа ќе го утврдат органите на управување.

Покрај комисии, компаниите можат да назначат лица кои ќе извршуваат
работа на внатрешни правни советници (секретари на компаниите)29, кои
би се грижеле за правилна примена на законските и статутарните одредби
од страна на органот на управување. Кодексот за корпоративно управување
дури и ја дефинира и регулира позицијата на внатрешниот правен
советник, давајќи му статус на лице со посебни овластувања и одговорности
(раководно лице). Внатрешниот правен советник му помага на органот на
управување во исполнувањето на неговите секојдневни активности, какви
што се организацијата на состаноците на органот на управување,
организацијата на собранието на акционери, интерното и екстерно
информирање, итн.

Е. Интерни акти и документи на друштвото
1. Статут
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Статутот е акт со кој се основа акционерско друштво. Статутот се донесува
во постапката на основање на друштвото и истиот се поднесува до
Централниот регистар на Република Македонија. Во нашата држава
еднаков правно формален третман имаат и статутите на друштвата кои
настанаа со приватизација на претпријатијата со општествен капитал во
постапката за нивна трансформација во акционерски друштва.

За време на траењето на друштвото, може да биде донесен (усвоен) само
еден статут. Еднаш донесен статут, без разлика како настанало друштвото
може, во соодветна постапка, да биде менуван неограничен број пати. Но,
друштво не може да донесе (усвои) нов статут: еднаш усвоениот статут го
следи животот на друштвото.
29 Практиката на назначување секретар на компанијата беше честа во поранешните

македонски претпријатија
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Статутот се усвојува во писмена форма. И измените и дополнувањата на
статутот се вршат во писмена форма. Содржината на статутот основачите
ја определуваат во согласност со закон. Измените и дополнувањата на
статутот што содржат податоци што се запишуваат во трговскиот регистар
задолжително се објавуваат. При секоја измена и дополнување се
изработува пречистен текст на статутот, во кој се внесуваат извршените
измени и дополнувања. Примерок од пречистениот текст на статутот се
доставува до Централниот регистар којшто го води трговскиот регистар.

1.1. Содржина на статутот

• фирмата и седиштето на друштвото;
• предметот на работење на друштвото;
• износот на основната главнина;
• номиналата вредност на акциите, бројот на акциите од секој род и
класа, правата, обврските, ограничувањата и погодностите;
• времетраењето на друштвото, ако друштвото се основа на
определено време;
• предностите што за себе ги задржуваат основачите;
• постапката за свикување и одржување на собранието;
• името и презимето, ЕМБГ, бројот на пасошот, односно бројот на
личната карта ако основачот е странско физичко лице или на друга
исправа за утврдување на идентитетот важечка во неговата земја и
неговото државјанство како и местото на живеење, односно
фирмата, седиштето, МБС, ако основач е правно лице;
• видот, составот и начинот на избор на органот на управување,
односно на надзорниот одбор и нивната надлежност;
• името и презимето на првите членови на органите на управување,
односно на надзорниот одбор, нивниот ЕМБГ, број на пасошот,
односно број на личната карта за странско физичко лице или на
друга исправа за утврдување на идентитетот важечка во нивната
земја и нивното државјанство како и местото на живеење, односно
фирмата, седиштето, МБС, ако првите членови на органите на
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Статутот е интерен акт со кој се регулираат прашањата кои се од
исклучителна важност за компанијата, како про-интерно, така и проекстерно. Во Република Македонија со Законот за трговските друштва е
пропишан минимумот одредби што ги содржи статутот на друштвото.
Согласно членот 287 од овој закон, статутот мора да содржи одредби за:
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управување, односно на надзорниот одбор се назначуваат со
статутот; и
• формата и начинот на објавувањата што ги врши друштвото

Покрај овие одредби, статутот содржи и одредби за други прашања што
согласно закон треба да се уредат со статутот. Статутот може да содржи и
други одредби значајни за друштвото, ако со закон не се забранети. Други
прашања од значење за друштвото, кои не се уредени со статутот, можат да
се уредат со други акти на друштвото во согласност со закон.

1.2. Измени на статутот
Како измени на статутот се сметаат промените што се вршат во содржината
на статутот, односно било која одредба во статутот.

1.3. Кога се носат измени на статутот
Измени на статутот, главно, се носат по желба и волја на друштвото во
случај на промени од суштински карактер внатре или надвор од друштвото
или кога е потребно доуредување на одредени прашања. На пример,
измени на статутот се носат кога се вршат статусни промени на друштвото
(припојување, спојување, поделба), при промена на основната главнина на
друштвото (нејзино зголемување или намалување), кога доаѓа до менување
на правата на акционерите по основ на различните родови и класи на
акции, итн.

Меѓутоа, измени на статутот се носат и во определени случаи кога тоа не
зависи од волјата на друштвото. На пример, измени на статутот се
задолжителни во случаите кога тоа се бара заради измените во одредени
закони кои се однесуваат на дел(ови) од работењето на друштвото.
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1.4. Кој може да донесе измени на статутот
Статутот се менува со одлука за измена на статутот. Одлуката ја носи
собранието на акционери со мнозинство гласови. Мнозинството не може
да изнесува помалку од две третини (2/3) од акциите со право на глас
претставени на собранието, освен ако со статутот не е одредено поголемо
мнозинство.
Постапката за измена на статутот можат да ја покренат органот на
управување, односно надзорниот одбор како и акционерите кои имаат
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најмалку една десеттина од вкупниот број на акциите со право на глас.
Иницијативата во форма на амандмани се доставува до органот на
управување, а кога за тоа е овластен со закон, и до надзорниот одбор.

1.5. Постапка за измена на статутот
Независно од карактерот на промената на статутот (измена, дополнување
или подготовка на нов, пречистен текст), предлог одлуката за измена на
статутот во која се наведени предложените измени, без оглед на тоа кој ја
покренал иницијативата, ја утврдува органот на управување, а кога за тоа е
овластен со закон, и надзорниот одбор. Утврдената предлог одлука за
измена на статутот мора да биде образложена од страна на предлагачот.
Собранието на акционери со одлуката за измена на статутот го овластува
одборот на директори, односно надзорниот одбор да подготви пречистен
текст на статутот во којшто се внесуваат измените извршени со одлуката за
измена на статутот како и одредбите од одлуките кои имаат карактер на
одлука за измена на статут.
Сликата подолу ја прикажува постапката за измена на статутот.
Постапка за измена
на статутот

чекор 3

чекор 2

чекор 1

чекор 4

Поднесување на пречистениот
текст до Трговски регистар

Собранието го овластува органот на
управување да подготви пречистен текст

Собранието на акционери ги изгласува измените
Подготовка на измените од страна на органот на
управување

Измените и дополнувањата на статутот кои содржат податоци што се
запишуваат во трговскиот регистар, задолжително се објавуваат. При секоја
измена и дополнување се изработува пречистен текст на статутот во којшто
се внесуваат извршените измени и дополнувања. Примерок од
пречистениот текст се доставува до Централниот регистар којшто го води
трговскиот регистар.
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1.6. Пријавување и регистрација на измените на статутот
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1.7. Влегување во сила на измените на статутот
За друштвото и неговите акционери измената на статутот влегува во сила
со денот на донесувањето на одлуката за измена на статутот, освен ако со
одлуката за измена статутот не е одреден друг датум (про интерно). Но, за
јавноста, поточно за третите лица, измената на статутот има правно дејство
од наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на
Република Македонија”, со цел максимално информирање и заштита на
третите лица.

1.8. Пристап до статутот
Со оглед на фактот дека статутот е најважен извор на информации за
постојните акционери на друштвото, но и за потенцијалните инвеститори
во тоа друштво, важно е да се спомне дека пристапот до овој документ мора
да биде максимално флексибилен и либерален. Ова чувствително
прашање е решено на соодветен начин во македонската легислатива, така
што на акционерите им е обезбеден слободен пристап не само до статутот,
туку и до сите поважни документи кои друштвото во секое време мора да
ги чува во своето седиште. Друштвото може да бара соодветен надомест за
обезбедените информации и документи, но тој надомест не смее да биде
поголем од реално направениот трошок за да се обезбедат информациите
и документите.
Најдобри практики: Вообичаена практика на компаниите во
светот е на акционерите да им обезбедуваат информации од
статутот, или да им обезбедуваат копија од истиот без надомест.
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Најновите трендови покажуваат дека сè поголем е бројот на
компании кои содржината на статутите ја објавуваат на своите
интернет страници
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2. Други акти на друштвото
Останатите акти на друштвото, какви што се правилниците, деловниците,
правилата и слично, претставуваат интерни акти на друштвото и, согласно
домашното законодавство, не се од задолжителна природа, освен во
случаите кога со закон или статут е пропишано донесување на таков акт.
Цел на донесувањето на овие акти е да се олесни работата на друштвото,
особено работата на неговите органи. Тие се донесуваат во согласност со
статутот или како негово надополнување. Овие акти доразработуват или
дообјаснуваат одредени деловни процеси дефинирани со статутот на
друштвото. Во случај кога некоја одредба од овие акти на друштвото не е
во согласност со статутот, непосредно се применуваат одредбите од
статутот.

Усвојувањето и измените на овие акти се врши на начин определен со
статутот на друштвото.

3. Кодекс за корпоративно управување на компаниите
Кодексот за корпоративно управување на компанијата претставува
изјава за принципите врз кои се извршува практиката на
корпоративното управување на компанијата.
Негова цел е
транспарентно да ја претстави управувачката структура на компанијата и да
ја демонстрира посветеноста на компанијата кон доброто корпоративно
управување преку развивање и унапредување на:

Со усвојување, следење и редовно надградување на кодексот за
корпоративно управување, компанијата ја потврдува својата намера
транспарентно да го води и промовира доброто корпоративно управување.
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• Одговорно и совесно управување
• Ефективен надзорен одбор и извршни тела кои дејствуваат во
најдобар интерес на компанијата и нејзините акционери,
вклучувајќи ги и малцинските акционери, и изнаоѓаат начини да ја
подобрат вредноста на акциите преку одредени, одржливи методи;
и
• Соодветно објавување на информации и транспарентно работење,
како и ефективен систем за управување со ризици и внатрешна
контрола.
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За да ја зацврсти довербата на акционерите, вработените, инвеститорите и
јавноста, кодексот за корпоративно управување на компанијата треба дури
и да оди преку границите на воспоставената законска рамка и да ги вклучи
најдобрите национални и меѓународни практики за добро корпоративно
управување.

Повеќето компаниски кодекси за корпоративно управување претставуваат
кратки и едноставни изјави. Во принцип, тие ја изразуваат волјата на
органот на управување и менаџментот активностите во компанијата да се
водат на чесен, фер, законски и општествено одговорен начин. Треба да се
нагласи дека покрај кодекси, во практиката се изготвуваат и прирачници за
корпоративно управување во компаниите.
Најдобри практики: Со кодексите и прирачниците за
корпоративно управување на компаниите можат да бидат
опфатени голем број прашања, меѓу кои:

v Општи теми од корпоративно управување:
- Цели на компанијата;
- Односите меѓу акционерите и органот на управување;
- Односите меѓу органот на управување и генералниот
директор; и
- Односите меѓу доминантните и малцинските акционери

v Добри практики на органот на управување:
- Состав на органот/органите на управување, вклучително и
бројот на независни членови/директори;
- Структура и број на комисии на органот;
- Општи процедури за работата на органот на управување; и
- Надоместок за неизвршните директори
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v Добри практики на извршните директори:
- Наградување на извршните директори; и
- Интеракција и односи со органот на управување

v Права на акционерите во врска со:
- Организирањето и одржувањето на собранијата на
акционерите;
- Заштитата на малцинските акционери;
- Обелоденувањето на трансакциите со поврзани лица; и
- Политиката на компанијата во врска со дивидендата

IFC-priracnik:new-moment-Anglisko7.qxd

05.04.2008

09:50

Page 57

ВОВЕД ВО KOРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

v Прашања во врска со транспарентноста и обелоденувањето
на податоци:
- Функција за внатрешна контрола, вклучително и
управување со ризици;
- Политика за користење на ревизорски и консултантски
услуги и промена на надворешниот ревизор; и
- Сметководствени стандарди и стандарди за
обелоденување на податоци и информации
v Одговорност на компанијата пред засегнатите лица:
- Комуникација и односи со инвеститорите

Кои прашања ќе бидат опфатени со кодексот, зависи од нивната
важност за компанијата.

По правило, кодексите на компаниите се одобруваат од страна на
органот на управување, им се доставуваат на акционерите и
инвеститорите, и се објавуваат на интернет страницата на
компанијата. Кодексот за корпоративно управување или
прирачникот треба да биде во согласност со легислативата, како
и со статутот и другите акти на компанијата. Сепак, кодексот не
може да претставува замена за статутот, подзаконските или
другите акти на компанијата.

4. Етички кодекс на компанијата
4.1. Што е етички кодекс
Етички кодекс (познат и како кодекс на однесување или изјава за
одговорност или етика) претставува основен водич за однесувањето на
претставниците на компанијата и нејзините вработени кон засегнатите
лица, вклучувајќи ги, меѓу другите и нивните колеги, клиентите и
потрошувачите, деловните соработници (на пр. добавувачите), владата и
општеството.
Компанијата може да донесе етички кодекс затоа што тој:

• Го подобрува имиџот/репутацијата на компанијата: Репутацијата и
имиџот на компанијата претставуваат составен, иако нематеријален
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4.2. Зошто е потребно да се донесе етички кодекс
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дел од нејзиниот имот/вредност. Воспоставувањето на етички
кодекс претставува мошне ефективен начин на кој компанијата
покажува дека високо ги вреднува практиките на доброто
управување.

• Го подобрува управувањето со ризици и кризи: во компаниите со етички
кодекс менаџментот и директорите можат да ги препознаат
потенцијалните проблеми пред тие да прераснат во кризи. Тоа
оттаму што етичкиот кодекс ги охрабрува вработените да реагираат
на етички дилеми.
• Развива единствена корпорациска култура и ги истакнува вредностите на
компанијата: Усвојувањето на етички кодекс од страна на
раководните лица и вработените во компанијата придонесува за
изградба на кохезивна корпорациска култура, базирана на
заеднички систем на вредности кој се отсликува низ секојдневната
работа на сите вработени.

• Ја подобрува комуникацијата со деловните партнери: Етичкиот кодекс има
силен ефект врз сите засегнати лица во време на кризи бидејќи, во
таквите моменти, ја истакнува посветеноста на компанијата на
етичко однесување и потсетува дека проблематичните ситуации
претставуваат исклучок, а не правило.

• Придонесува да бидат избегнати судски процеси: Етичкиот кодекс, во
комбинација со ефективна етичка програма, може да помогне
ризикот од судски процеси, кои би се јавиле како последица на
измами, судир на интереси, мито, корупција и внатрешно
(инсајдерско) тргување, да се минимизира.

4.3. Како да се имплементира етичкиот кодекс
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Компаниите се разликуваат по нивната големина и дејност, но и по
деловната култура, системот на вредности и етички чувствителните области
на работење. Етичкиот кодекс треба да ги потенцира овие разлики што
постојат меѓу компаниите.
Етичкиот кодекс на компанијата не треба да се занимава само со
едноставните правила на однесување, туку да се концентрира на
суштинските вредности. Пред да се пристапи кон изработка на кодекс,
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многу е важно компанијата да го идентификува и формулира својот систем
на вредности30.

Изработката на етички кодекс не значи само работите да се испишат на
хартија. Колку што е важен кодексот како краен производ, барем исто толку
е важен и процесот на неговото создавање. При анализирањето на
потребата од етички кодекс, треба да се појде од анализа на етичката клима
во компанијата, видот и бројот на етички насоки што ги добиваат
раководните лица и вработените во компанијата, и од ризикот со кој се
соочува компанијата во услови кога не постои кодекс31. Натаму,
компанијата треба да инсистира кодексот да го применуваат сите делови од
организацијата, од менаџментот до работниците, доколку сака тој
навистина да претставува водич во етичката практика на компанијата32. И
најважно, во текот на изработката на кодексот, во компанијата мора да
постои широк консултативен процес33. Во моментот кога етичкиот кодекс
ќе се поднесе на одобрување до органот на управување, секој вработен
треба веќе да биде запознаен со содржината на кодексот бидејќи учествувал
во неговото креирање. Ваквиот процес овозможува прифаќање на кодексот
на сите нивоа и ја олеснува неговата имплементација.

Треба да се има предвид дека начинот на однесување на врвните луѓе во
компанијата е многу значајно, ако не и најважно. Кога тие се однесуваат
според правилата на кодексот, тогаш тоа ќе го прават и останатите
вработени.

Етичкиот кодекс треба да биде приемчив и на менаџментот и вработените
да им обезбеди практични насоки за тоа како да се справат со етичките
проблеми што можат да се јават во текот на секојдневното работење34. Како

31
32
33

34

може да се погледне кај Кенет Џонсон и Игор Абрамов во книгата „Деловна етика:
Прирачник за менаџирање на одговорни бизниси“ (Вашингтон, САД,
Министерство за трговија, 2004). Види и на www.mac.do.gov/ggp.
Исто, стр. 45-46 и 93-97
Исто, стр. 53-56
Првиот нацрт на кодексот често пати го изработуваат работни групи. Кодексот
потоа се доставува за разгледување и усвојување до надзорниот одбор, односно
соодветниот орган на управување. За ова, исто така, може да се види кај Џонсон и
Абрамов, истата книга, стр. 57-61
Исто, стр. 138-144
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30 Повеќе информации за тоа како да се дизајнира, управува примени етички кодекс,
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поддршка на етичкиот кодекс, компанијата може да организира и обука35
од областа на етиката, како и да назначи лице одговорно за етика, да
формира етичко одделение и/или да формира етичка комисија на органот
на управување која ќе ги советува и едуцира раководните лица и
вработените во компанијата и ќе гарантира дискреција за доверливите
советувања.
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Етичкиот кодекс треба да подлежи на постојано подобрување.

35 Со ваквата обука би требало да се опфатат прашања и проблеми кои произлегуваат

од секојдневното работење во компанијата. Најдобро е обуката да биде
интерактивна. Види кај Џонсон и Абрамов, истата книга, стр. 155-165.
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Прашања за првиот човек на компанијата

 Дали компанијата има политики и процедури за обелоденување на
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податоци во писмена форма? Дали истите целосно ја одразуваат
решеноста на компанијата да работи транспарентно? Дали
политиките и процедурите за обелоденување на податоци им се
лесно достапни на учесниците на пазарот и другите
заинтересирани страни?
 Дали компанијата целосно ги почитува законските обврски за
обелоденување на податоци и информации? Дали има
воспоставено системи на внатрешна контрола која обезбедува
целосно и навремено обелоденување на материјални информации
и податоци?
 Дали на извршните членови и директорите на компанијата им се
познати последиците од необјавување или објавување на
податоци кои можат да доведат до заблуда? Дали целта на
извршните членови и директорите е обезбедувањето
транспарентност на компанијата?
 Дали сопственичката структура на компанијата е транспарентна?
 Дали објавувањето на податоци е фер? Дали компанијата објавува
информации во исто време за сите заинтересирани страни, без
селективност и со еднакво третирање на индивидуалните и
институционалните инвестирори?
 Дали компанијата има пишани политики и процедури за
инсајдерско тргување и дали истите ги почитува и применува?
Дали во компанијата се воспоставени системи на контрола на
протокот на внатрешни и други ценовно чуствителни информации?
 Дали дефиницијата за ценовно чуствителни информации е јасно
разбрана во рамките на компанијата? Или, напротив, истата ја
толкува на начин кој има за цел одредени материјални факти да не
бидат обелоденети во јавноста?
 Дали во компанијата постои изградена свест за придобивките од
доброволното обелоденување на податоци и информации?
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А. Вовед во обелоденување на податоци и информации
1. Обелоденување на податоци и информации, поим
За обелоденување на податоци и информации зборуваме кога во
јавноста се изнесуваат такви податоци и информации за
компаниите што имаат посебно значење за инвеститорите кои
се заинтересирани да вложат во тие компании. Тоа се оние
податоци и информации за компаниите кои на инвеститорите им
обезбедуваат сознанија што можат да им помогнат во донесувањето
правилни инвестициски одлуки. Ваквите информации компаниите ги
објавуваат во своите годишни, полугодишни, тримесечни и тековни
извештаи, во проспектите, но и во рамките на други известувања во
согласност со позитивните прописи.
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Обелоденувањето на точни, разбирливи и навремени информации
придонесува за создавање, јакнење и одржување на довербата на
инвеститорите во компаниите. Располагањето со податоци за тоа во каква
состојба се наоѓаат компаниите, им овозможува на инвеститорите да
извршат информирани проценки на нивните перформанси и да добијат
претстава за нивната финансиска состојба. Покрај довербата, тоа ја
зголемува и ефикасноста на пазарот. Ефикасен е оној пазар на кој пазарната цена
е резултат на непристрасна проценка на реалната вредност на инвестицијата.

Објавувањето материјални податоци и информации за компаниите им
помага на инвеститорите да извршат и проценка на ризиците од
вложувањето во тие компании, да ја оценат нивната тековна состојба и да
ги претпостават идните перформанси. Обелоденувањето материјални
податоци и информации им носи значајни придобивки и на самите
издавачи на хартии од вредност: тоа ја зголемува довербата на акционерите
и јавноста во компанијата, ја зголемува одговорноста на менаџментот и
директорите кон компанијата и акционерите, покажува дека тие се
подготвени да делуваат транспарентно на пазарот, го подига нивото на
конкурентност и репутацијата на компанијата и овозможува цената што за
капиталот треба да се плати на пазарот да биде пониска. Објавувањето
информации, покрај за акционерите и потенцијалните инвеститори, е
важно и за останатите засегнати лица, вклучувајќи ги регулаторот на
пазарот на хартии од вредност, вработените, клиентите, добавувачите и
сите останати лица кои на било кој начин се во некаков однос со
компаниите.
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2. Основни принципи
Доброто обелоденување на податоци и информации се темели на
следните принципи:
1. Редовност и навременост на обелоденувањето
2. Лесна достапност на информациите
3. Точност и целосност на информациите
4. Разбирливост и споредливост на информациите
5. Конзистентност, релевантност и документираност на информациите

3. Обелоденување на податоци наспроти транспарентност
Треба да се прави разлика помеѓу обелоденувањето на податоци и
информации и транспарентноста. Често пати овие два поими се
поистоветуваат, но, и покрај тоа што на прв поглед изгледаат идентични,
тие суштински се разликуваат.

Компаниите/издавачите на хартии од вредност можат да објават голем број
податоци и информации кои немаат никаква важност за инвеститорите, а
истовремено да не ги објават оние информации кои се навистина значајни.
Објавувањето информации понекогаш може да биде и лошо, па, дури, за
цел да има и манипулација, односно да биде насочено кон прикривање на
вистинската слика за состојбите на компанијата. Транспарентноста подразбира
постојано пласирање на информации за работењето на компаниите во јавноста.
Обелоденувањето, пак, подразбира обезбедување на редовно, точно и навремено
информирање на инвеститорите и јавноста за сите релевантни аспекти на
компаниите врз принципите на конзистентност и документираност на
информациите.

Регулативата за хартии од вредност им наложува на друштвата да објавуваат
голем број различни информации за финансиското и нефинансиското
работење на компанијато. Во некои случаи компаниите приговараат дека
објавувањето на одредена информација може да им наштети,
предизвикувајќи негативни ефекти врз работењето и финансиската
состојба. Од друга страна, располагањето со вакви информации од страна
на мали групи поединци за нив може да претставува предност во процесот
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4. Ценовно чуствителни информации и нивно (не)објавување
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на формирање на берзанската цена на акциите на компанијата. Таквите
информации, чие обелоденување во јавноста може да влијае врз
цената на хартиите од вредност на компанијата, се нарекуваат
ценовно чувствителни информации.

Со цел да се обезбеди заштита на учесниците на пазарот на хартии од
вредност, ценовно чувствителните информации треба да се достават до
регулаторот и берзата и, во соработка со компанијата, да бидат објавени на
начин кој би бил фер како за компанијата, така и за инвеститорите. Во
исклучителни случаи, по барање на компаниите и по оценка на барањето
од страна на регулаторот и берзата, ценовно чувствителните информации
може да не бидат обелоденети.
Тргувањето со хартии од вредност кое се врши врз основа на поседување на ценовно
чувствителни информации и со кое се обезбедува екстра добивка (за себе или за трети
лица), подлежи на санкционирање.

Во Република Македонија, третман на ценовно чувствителни информации
имаат информациите од специфична природа, кои посредно или
непосредно се поврзани со компанијата - издавач на хартии од вредност и
кои, доколку се обелоденат, би можеле да извршат влијание врз:
• Цената на хартиите од вредност на компанијата, или
• Одлуката на инвеститорите да купуваат, продаваат или да ги чуваат
хартиите од вредност
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За да се спречи ексклузивитетот што со себе го носи располагањето со
ценовно чувствителна информација, од компаниите се бара тие
задолжително да ги објават таквите информации. Така, на пример, за
ценовно чуствителни информации, кои компанијата е должна да ги објави,
се сметаат информациите кои се однесуваат на настанувањето на следните
околности :

(а) Стекнување или оттуѓување на значаен дел од средствата на компанијата
(б) Промена на овластениот ревизор
(в) Оставка и разрешување на членови на органите на управување
(г) Склучување или раскинување на договор или друга правна работа која
влијае врз промената на основната дејност на компанијата
(д) Секој настан кој може да предизвика ненавремено или предвремено
плаќање на финансиските обврски на компанијата
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(ѓ) Отворање на стечај или ликвидација на компанијата
(е) Неисполнување на обврски по основ на издадени обврзници од страна
на компанијата
(ж) Сите судски постапки во кои е вклучена компанијата
(з) Сите промени на правата што ги носат акциите од ист род

Случаи во кои компанијата може да побара од Комисијата за хартии од
вредност да биде ослободена од обврската за обелоденување на одредени
информации се следните:

а) Кога јавното објавување на информацијата би предизвикало сериозно
загрозување на значајни деловни интереси на компанијата
б) Кога јавното објавување би би било спротивно на јавниот интерес в)
Кога компанијата е во можност да ја гарантира доверливоста на таквите
информации.
Најдобри практики: Денес проблемите на корпоративното
управување помалку се јавуваат како резултат на некаква крајна
транспарентност и објавување на голем број информации за
компаниите, а многу повеќе како резултат на недостиг на
информации за нив, односно заради нивната слаба
транспарентност.

Корисен совет за компаниите: Со цел да се спречи настанување на
штета заради објавување или необјавување на ценовно
чувствителни информации, би било добро компаниите да
пропишат политики и процедури на постапување во такви случаи.
Во своите интерни акти тие треба да дефинираат кои информации
ќе се третираат како ценовно чуствителни и треба да бидат
облеоденети, односно кои информации ќе се чуваат како
доверливи. Се разбира, овие акти на компаниите треба да бидат
во согласност со позитивните прописи.
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Компаниите не треба да се обидуваат да го шират толкувањето на
одредбите за условите под кои може да се дозволи необјавување
на ценовно чуствителни информации. Во случај да настапат
услови, кои согласно регулативата дозволуваат необјавивање на
информациите, компанијата треба да ја помине постапката за
необјавување на ценовно чуствителни информации пред
Комисијата за хартии од вредност.
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5. Внатрешна (инсајдерска) информација

68

Тргувањето врз основа на внатрешна (инсајдерска) информација може да
биде и сосема легално, и покрај тоа што во регулативата со овој поим
најчесто се поврзува забранета активност. Имено, тргување врз основа на
внатрешна (инсајдерска) информација се врши секојдневно кога внатрешни лица од компанијата (вработени, директори или големи акционери)
купуваат или продаваат акции во нивните компании во согласност со
деловната политика на компанијата, законот и други прописи. Но, од друга
страна, кога овие лица односно лицата кои имаат пристап до привилегирани и доверливи информации или со нив поврзани страни, ќе ги искористат своите сознанија со цел да стекнат корист или да избегнат загуби на пазарот на хартии од вредност, тогаш поимот тргување врз основа на
внатрешна информација има нелегална конотација и, како таква, оваа
активност е забранета со закон. Најчесто, како резултат на таквите
активности на пазарот на хартии од вредност, штетата е на товар на оние
инвеститори кои немале пристап до овие информации.
Меѓутоа, друга и далеку поголема штета од инсајдерското тргување е
штетата што му се нанесува на кредибилитетот на пазарот на хартии од
вредност. Една од главните причини за лесниот пристап до капитал на
најразвиените пазари во светотот е што инвеститорите веруваат во
коректноста на односите на пазарот. Наспроти тоа, фактот што во некои
земји, во кои е раширено убедувањето дека е добро на некои инвеститори
да им се овозможи привилегија да заработат преку тргување со акции врз
основа на инсајдерски информации, објаснува зошто дисперзираноста на
сопственоста врз акциите е многу слаба, односно дека таа е концентрирана
во рацете на само мал број поголеми акционери.
Санкционирањето на инсајдерското тргување претставува еден од
најважните предуслови за привлекување на странски инвеститори и за
промоција на транспарентен и фер пазар на хартии од вредност. Затоа, овој
вид на тргување треба да се избегнува и од страна на самите компании.
Доколку компаниите сакаат да привлечат нови инвестиции и да обезбедат
заштита на своите акционери, преку добро развиен систем на внатрешна
контрола тие треба да ја спречат ваквата незаконска активност.

Во нашата земја за внатрешна информација се смета секоја ценовно
чувствителна информација која не е јавно објавена преку печатените
или електорнските медиуми36. Лица кои можат да имаат пристап до
внатрешни информации се следните:
36 Член 2 stav 1 to~ka 5 од Законот за хартии од вредност.
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• Акционерите
• Членовите на управните и надзорните одбори, и членовите на
одборот на директори на компанијата
• Вработените или надворешните соработници, кои при извршување
на професионалните задачи имаат пристап до внатрешни
информации.

Лицата кои имаат пристап до внатрешни информации не смеат да купуваат
или продаваат хартии од вредност или на друг начин да остваруваат
материјална добивка врз основа на тие информации. Овие лица, освен во
случаи утврдени со закон, не смеат да ги обелоденуваат внатрешните
информации на трети лица, ниту врз основа на внатрешни информации
да им препорачуваат на трети лица купување или продавање хартии од
вредност. Правно или физичко лице кое знае дека информацијата што ја примило е
внатрешна информација, не смее да купува или продава хартии од вредност или на друг
начин да се стекнува со имотна корист врз основа на внатрешната информација. 37

За лицата со пристап до внатрешни информации е пропишана обврска да
известуваат за оние трансакции кои се склучени врз основа на внатрешни
информации. Доколку овие лица добијат сознание дека правно или
физичко лице купува или продава хартии од вредност врз основа на
внатрешна информација, тие се должни за тоа да го известат издавачот,
Комисијата и берзата на која котираат хартиите од вредност38.

37 Член 173 од Законот за хартии од вредност.
38 Член 174 од Законот за хартии од вредност.
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Најдобри практики: Објавувањето на инсајдерски информации
може суштествено да влијае врз пазарната вредност на акциите и
другите хартии од вредност на компаниите. Затоа, лицата кои
имаат пристап до внатрешни информации, не треба да
реализираат трансакции врз основа на истите, ниту пак треба да ги
обелоденат на трети лица, бидејќи незаконското користење на
инсајдерски информации може да им наштети на интересите на
акционерите и неповолно да влијае на финансиската состојба и
репутација на компанијата и на пазарот на хартии од вредност во
целина.
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Корисен совет за друштвата:
Друштвата треба да имаат пишани политики и процедури за
инсајдерско тргување и истите одлучно да ги применуваат.
Внатрешниот ревизор на компанијата треба да врши контрола врз
спроведувањето на законите, другите прописи и интерните
политики и процедури кои го регулираат инсајдерското тргување
од страна на директорите, членовите на управниот и надзорниот
одбор, односно одборот на директори и другите лица кои имаат
пристап до внатрешни информации.

6. Опфатот на податоци за обелоденување во зависност од видот на
компанијата/друштвото
Обврските за обелоденување во нашата земја се разликуваат од друштво до
друштво и зависат од тоа на која од следните три групи и’ припаѓа
друштвото:
• Првата група се друштвата чии акции котираат на овластена берза
• Втората група се друштвата со посебни обврски за известување
• Во третата група спаѓаат сите останати акционерски друштва

Најстроги и најдетални се обврските за обелоденување на податоци за котираните
друштва, а по нив следуваат оние кои се однесуваат на акционерските друштва со посебни
обврски за известување. Останатите акционерски друштва треба да исполнуваат
определен минимум барања за обелоденување на податоци и информации.
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Поголемите обврски за обелоденување на податоци на акционерските
друштва чии акции котираат на овластена берза и на акционерските
друштва со посебни обврски за известување се воведени со цел да
обезбедат поголема заштита на акционерите, особено на малите
акционери, бидејќи станува збор за друштва кои имаат голем број
акционери, така што евентуалните измами би предизвикале штети од
поголеми размери. Поголемиот број обврски за обелоденување што ги
имаат овие друштва е, всушност, цена што тие ја плаќаат за подобриот
пристап до големиот обем на слободни средства на пазарите на капитал.

Во Република Македонија обврските за обелоденување на податоци за акционерските
друштва чии акции се котирани, се пропишани со правилата за котација на
Македонска берза, додека обврските за обелоденување на податоци за акционерските
друштва со посебни обврски за известување се пропишани со Законот за хартии од
вредност и со подзаконските акти кои произлегуваат од истиот. Обврските за
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обелоденување на податоци за останатите акционерски друштва произлегуваат од
Законот за трговски друштва.

6.1. Акционерски друштва чии акции котираат на овластена берза
Обемот на податоци кои треба да бидат обелоденети е најголем кај
акционерските друштва чии акции котираат на овластена берза.

Котација значи ставање на одредена класа на хартии од вредност од
страна на берза на посебна платформа за тргување врз основа на
договор меѓу таа берза и издавачот на хартиите од вредност со кој се
регулираат меѓусебните права и обврски.39 Одлука за котација на
хартиите од вредност на берза донесува органот на управување на
компанијата, додека за исклучување од котацијата одлучува собранието на
акционери на компанијата.40

Надлежност да пропише услови, постапка и начин на котирање на хартии
од вредност на берза има овластена берза, која за регулирање на овие
прашања донесува правила за котација.

Македонската берза ја дефинира котацијата на хартии од вредност како
постапка за внесување на одредена хартија од вредност на
официјалниот пазар согласно критериумите за котација утврдени во
Правилата за котација41. Официјалниот пазар е пазар на котирани хартии од
вредност и истиот е поделен на Супер котација и Берзанска котација. Котираните
акционерски друштва на Македонската Берза АД Скопје, во зависност од тоа дали
нивните акции котираат на Берзанската котација или на Супер котацијата, имаат
различни обврски за известување.

39 Според член 2 став 1 точка 21 од Законот за хартии од вредност
40 Според член 80 од Законот за хартии од вредност
41 Правила за котација на Македонска Берза
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Акционерските друштва (компаниите) чии акции котираат на берзата ги
објавуваат сите ценовно чувствителни информации преку интернет
апликацијата за известувања од страна на котираните друштва, СЕИ-НЕТ.
Овие известувања берзата ги прави достапни за јавноста. Во Правилата за
котација, како општа обврска за котираните друштва, е утврдена обврската
за постојано објавување на сите информации нужни за проценка на
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моменталната состојба на друштвото. Секоја ценовно чувствителна
информација за котираното друштво треба да биде објавена преку СЕИНЕТ пред истата да биде објавена во јавноста.
Котираните компании се должни да објавуваат:

• Информации поврзани со деловното работење;
• Информации во врска со капиталот;
• Информации за значајни промени во финансиската состојба;
• Дивиденден календар;
• Информации за акциите во посед на јавноста, и
• Известувања за значителни удели.

72

6.1.1. Посебни обврски за известување за акционерските друштва кои
се наоѓаат на Супер котација
Друштво, чии акции се наоѓаат на Супер котација, има посебни обврски за
известување согласно Правилата за котација, и е должно:
• Сите известувања и финансиски извештаи да ги објавува на
македонски и на англиски јазик;
• Да ги објавува целосните консолидирани ревидирани финансиски
извештаи (ревизорско мислење, биланс на состојба, биланс на
успех, извештај за паричните текови, извештај за промените во
капиталот и белешки кон финансиските извештаи) во рок од 30
дена по нивното усвојување од страна на собранието на акционери;
• Да објавува тримесечни, шестмесечни и деветмесечни кумулативни,
неконсолидирани, неревидирани биланси на успех во рок од 45
дена по истекот на периодот за кој се однесува билансот на успех,
како и годишен неревидиран кумулативен, консолидиран и
неконсолидиран биланс на успех во рок од 60 дена по истекот на
календарската година за која се однесува билансот на успех. ;
• Да ги објавува годишните извештаи за работењето во рок од 30 дена
по нивното усвојување од страна на собранието на акционери;
• Еднаш годишно да доставува извештај за усогласеноста со Кодексот
за корпоративно управување на Македонската берза, според
принципот „примени или појасни зошто не си применил”.
• Да го објавува јавниот повик за одржување на собрание на
акционери најмалку 21 ден пред денот на одржување. Јавниот повик
за одржување на собрание на акционери треба да го објави и во
најмалку еден дневен весник во Република Македонија. Доколку
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објави јавен повик за свикување на собрание на акционери во
дневен весник, а истиот не го објави преку СЕИ-НЕТ, берзата може
самата да го објави веќе објавениот јавен повик;
• Да ја објавува содржината на следните предлог-одлуки, доколку
истите се наведени како точки на дневен ред во објавениот јавен
повик за седницата на собранието на акционери:
• Одлука за усвојување на финансиски извештаи
• Одлука за распределба на добивка
• Одлука за распределба на дивиденда и утврдување
дивиденден календар
• Одлука за измени во правата на издадените хартии од
вредност
• Одлука за промена на членови на органи на управување
• Одлука за статусни промени на компанијата.
Доколку содржината на наведените предлог-одлуки не биде објавена заедно со јавниот
повик за седницата на собранието на акционери, берзата времено го запира тргувањето
со акциите на компанијата во периодот од објавувањето на јавниот повик до
објавувањето на содржината на предлог-одлуките.
• Да ја објави содржината на следните одлуки, доколку истите биле
донесени на седница на собранието на акционери:

Доколку содржината на наведените одлуки не биде објавена првиот следен ден на
тргување после денот на нивното донесување од собранието на акционери, берзата
времено го запира тргувањето со акциите на компанијата во периодот од денот на
донесување на одлуките до објавувањето на содржината на одлуките.
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• Одлука за усвојување на финансиски извештаи;
• Одлука за распределба на добивка;
• Одлука за распределба на дивиденда и утврдување
дивиденден календар;
• Одлука за измени во правата на издадените хартии од
вредност;
• Одлука за промена на членови на органи на управување;
• Одлука за статусни промени на компанијата.
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6.1.2. Посебни обврски за известување за акционерските друштва кои
се наоѓаат на Берзанска котација
Правилата за котација на Македонска берза предвидуваат посебни обврски
за известување и за друштвата чии акции се наоѓаат на Берзанска котација.
Обврски на овие компании се:
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• Да ги објават консолидираните ревидирани финансиски извештаи
(ревизорско мислење, биланс на состојба, биланс на успех,
извештај за паричните текови и извештај за промените во
капиталот) во рок од 30 дена по нивното усвојување од страна на
собранието на акционери;
• Да објават и тримесечни, шестмесечни и деветмесечни
кумулативни, неконсолидирани, неревидирани биланси на успех
во рок од 45 дена по истекот на периодот на кој се однесува
билансот на успех, како и годишен неревидиран кумулативен
биланс на успех во рок од 60 дена по истекот на календарската
година на која се однесува билансот на успех;
• Да го објават јавниот повик за одржување на собрание на
акционери најмалку 21 ден пред денот на одржување. Компанијата
е должна јавниот повик за одржување на собрание на акционери да
го објави и во најмалку еден дневен весник во Република
Македонија. Доколку компанијата објави јавен повик за свикување
на собрание на акционери во дневен весник, а истиот не го објави
преку СЕИ-НЕТ, берзата може самата да го објави веќе објавениот
јавен повик;
• Да ја објават содржината на следните одлуки, доколку истите биле
донесени на седница на собранието на акционери:

• Одлука за усвојување на финансиски извештаи;
• Одлука за распределба на добивка;
• Одлука за распределба на дивиденда и утврдување дивиденден
календар;
• Одлука за измени во правата на издадените хартии од вредност;
• Одлука за промена на членови на органи на управување;
• Одлука за статусни промени на компанијата.

Доколку содржината на наведените одлуки не биде објавена првиот следен
ден на тргување после денот на нивното донесување од собранието на
акционери, во периодот од денот на донесување на одлуките до објавува-
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њето на содржината на одлуките берзата времено ќе го прекине тргувањето
со акциите на компанијата.

6.2. Акционерски друштва со посебни обврски за известување
Акционерско друштво со посебни обврски за известување е друштво
кое извршило јавна понуда на хартии од вредност, или има основна
главнина од 1.000.000 евра во денарска противвредност и повеќе од
100 акционери, или е котирано на берза. Секое акционерско друштво, чии
акции котираат на овластена берза, воедно е и акционерско друштво со посебни обврски
за известување и, како такво, има поголеми обврски за обелоденување на податоци и
известување за разлика од останатите акционерски друштва со посебни обврски за
известување.
Акционерските друштва со посебни обврски за известување имаат обврска
за објавување на:

1. Ревидиран годишен извештај за финансиските резултати, правниот
статус и работењето во рок од четири месеци по завршувањето на секоја
календарска година;
2. Полугодишен извештај за првите шест месеци од календарската година;
3. Тримесечни финансиски извештаи за првото и третото тримесечје од
календарската година;
4. Тековни соопштенија и материјали за акционерски собранија.

Овие податоци друштвото со посебни обврски за известување ги доставува
до Комисијата за хартии од вредност која води Регистар на акционерски
друштва со посебни обврски за известување. Во Регистарот на Комисијата
во електронска форма се содржани сите податоци кои овие друштва ги
доставуваат до Комисијата и истите се објавуваат на веб страницата на
Комисијата за хартии од вредност.

• Секој акционер, при што друштвото не може да наплаќа надомест
за печатење или копирање на извештаите;
• Секое заинтересирано лице, при што друштвото може да наплаќа
надомест најмногу во висина на трошоците за печатење или
копирање на извештаите.
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Друштвото со посебни обврски за известување е должно да обезбеди примерок од своите годишни, полугодишни, тримесечни и тековни извештаи
по барање од следните лица:
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Друштвото со посебни обврски за известување е должно да и’ обезбеди
електронски примерок од своите годишни, полугодишни, тримесечни и
тековни извештаи на овластената берза на која котираат неговите хартии од
вредност.

Овие друштва се должни во еден дневен весник во Република Македонија
да ги објавуваат и следните информации:

1. Резиме на ревидиран годишен извештај, заедно со мислењето на
овластениот ревизор најмалку во еден дневен весник42;
2. Тековен извештај за стекнување со ценовно чувствителна информација43.

6.3. Останати акционерски друштва
Кај сите останати друштва, начинот на објавување на податоците и
извештаите, за кои со статутот е воведена обврска за нивно објавување во
гласило на друштвото, дневен весник, интернет или на друг начин, го
утврдува органот на управување. Тој одлучува и за тоа кои податоци и
извештаи ќе бидат објавени, освен за податоците чие објавување
претставува обврска која произлегува од Законот за трговските друштва.
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Во своето седиште друштвото мора да ги чува и да му обезбеди право на
увид на секој акционер во следните акти и документи:

1) Статутот и другите акти, како и сите нивни измени и дополнувања,
заедно со пречистените текстови;
2) Записниците и сите други документи од сите собранија на акционерите;
3) Записниците и одлуките од состаноците на органот на управување,
односно на надзорниот одбор;
4) Годишните сметки и финансиските извештаи;
5) Прилози (исправи и докази), поднесени до трговскиот регистар;
6) Сите јавни повици и проспекти за издавање акции и други хартии од
вредност на друштвото;
7) Целокупната писмена кореспонденција на друштвото со неговите
акционери;
8) Ажурирана листа со имиња и презимиња и адреси на сите избрани
членови на органот на управување, односно на надзорниот одбор;
42 Член 155 од Законот за хартии од вредност

43 Член 158 став 3 од Законот за хартии од вредност.
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9) Документите за залог и хипотека;
10) Извештајот на овластениот ревизор и извештајот на овластениот
проценител;
11) Гласачките ливчиња и полномоштвата за учество на собранието во
оригинал или копија;
12) Колективниот договор на ниво на друштвото, и
13) Други акти и документи предвидени со закон и со статутот.
Правото на информирање односно увидот во овие документи и акти на
друштвото акционерот може да го оствари во седиштето на друштвото, на
начин определен во статутот. Правото на информирање за записниците и
одлуките од состаноците на органите на управување акционерите го
остваруваат преку неизвршните членови на одборот на директори или
преку надзорниот одбор. Друштвото може да побара од акционерот кој
бара увид претходно да го информира за увидот, во рок не подолг од три
дена пред денот на бараниот увид, како и да бара од акционерот да ги плати
трошоците за бараните копии, кои не можат да бидат повисоки од
стварните трошоци.

Консолидирани финансиски извештаи е должно да изготвува и трговско
друштво кое има преовладувачко влијание во едно или повеќе други
друштва, во согласност со меѓународните сметководствени стандарди.
Консолидираните финансиски извештаи мора да бидат составени на ист
датум на кој што се составени финансиските извештаи на друштвото со
преовладувачко влијание.
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Во поглед на обврските за финансиско известување, обврска да подготвуваат и
да поднесуваат финансиски извештаи во согласност со меѓународните
сметковдствени стандарди имаат големите и средните трговци, трговците
определени со закон, како и трговците кои вршат банкарски дејности,
дејности на осигурување, трговците кои котираат на берза како и трговците
чии финансиски извештаи влегуваат во консолидирани финансиски
извештаи на претходно наведените трговци. Овие субјекти се должни да
подготвуваат и да поднесуваат финансиски извештаи во согласност со
усвоените меѓународни сметководствени стандарди, објавени во ,,Службен
весник на Република Македонија“. Другите трговци можат да подготвуваат
и поднесуваат и финансиски извештаи во согласност со меѓународните
сметководствени стандарди, ако постои друг законски основ или ако тоа е
определено со друг пропис во согласност со закон како и кога за тоа сами
ќе се определат.
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Финансиските извештаи што субјектите наведени погоре се должни да ги
изготвуваат, вклучуваат:
- Биланс на состојба;
- Биланс на успех;
- Извештај за промените во главнината;
- Извештај за паричните текови;
- Применетите сметководствени политики и
- Други објаснувачки белешки подготвени во согласност со
меѓународните сметководствени стандарди објавени во ,,Службен
весник на Република Македонија”.

Финансиските извештаи ги потпишува извршниот член на одборот на
директори, односно раководното лице именувано од страна на управниот
одбор или, ако нема такво, претседателот на управниот одбор, при што се
наведува датумот на нивното составување и потпишување.
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Големите и средните трговци организирани како акционерски друштва и
друштвата кои котираат на берза, а кои имаат обврска да подготвуваат
финансиски извештаи според меѓународните сметководствени стандарди,
подлежат на ревизија односно се должни да ги подведат на ревизија своите
финансиски извештаи. На ревизија подлежат и консолидираните
финансиски извештаи. Овластениот ревизор на финансиските извештаи
поднесува извештај за извршена ревизија, според Меѓународните
ревизорски стандарди (МРС) објавени во ,,Службениот весник на
Република Македонија”. Овие стандарди се ажурираат на годишна основа
заради усогласување со тековните стандарди онака како што се дополнети,
изменети или усвоени од страна на Меѓународната федерација на
сметководители (ИФАЦ).

Големите друштва, друштвата кои котираат на берза, друштвата чиј
предмет на работење се банкарски и други кредитни работи и работи на
осигурување, во рок од 15 дена од денот на одржувањето на собранието, се
должни да ги објават своите финансиски извештаи, без белешките за
применетите сметководствени политики и другите објаснувачки белешки
во дневен весник што се дистрибуира на целата територија на Република
Македонија, а задолжително во ,,Службен весник на Република
Македонија”. На ист начин се објавуваат и консолидираните финансиски
извештаи на друштвата кои имаат обврска за нивно изготвување
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Друштвото може да објавува во дневен весник годишна сметка и
финансиски извештаи дури и кога на тоа не е обврзано со закон. И во таков
случај овие документи треба да бидат објавени онака како што се одобрени
од собранието, без измени и дополнувања, вклучувајќи го и извештајот на
овластениот ревизор.

Покрај, обврските за финансиско известување, акционерските друштва се
должни да известуваат и за настани кои се однесуваат на оперативното
работење. На пример, во случај на статусни промени друштвата имаат
обврска за објавување на известување за склучена спогодба, односно за
донесен план за поделба во ,,Службен весник на Република Македонија” и
најмалку во еден дневен весник. Обврска за објавување друштвото има и
при донесување на одлука за намалување на основната главнина, при што
претседателот на одборот на директори, односно претседателот на
управниот одбор, е должен да ја објави намерата за намалување на
основната главнина во ,,Службен весник на Република Македонија” и
најмалку во еден дневен весник. Исто така, доколку друштвото стекне
мнозинско учество во друго друштво, тоа е должно таа информација да ја
објави во ,,Службен весник на Република Македонија“. Во сите овие случаи
станува збор за материјални информации кои можат да имаат влијание врз
целокупното работење на друштвото, а со тоа и на цената на хартиите од
вредност на друштвото на пазарот на хартии од вредност, заради што
законодавецот пропишал обврска за нивно задолжително објавување.

7. Одговорност за необелоденување на податоци

За точноста на податоците што акционерските друштва со посебни
обврски за известување ги објавуваат преку своите годишни, полугодишни,
тримесечни и тековни извештаи одговараат претседателот на одборот на
директори, претседателот на управниот одбор и директорот на друштвото.
Овие лица се должни да ги потпишат годишните, полугодишните,
тримесечните и тековните извештаи на друштвото со посебни обврски за
известување, при што имињата и функциите на овие лица треба да бидат
прецизно и јасно напишани. Овие лица потврдуваат дека податоците
содржани во извештаите ја одразуваат фактичката состојба во друштвото и
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За штетата што ќе ја претрпат акционерите на кои не им е овозможен пристап до
информации согласно законот, одговараат друштвата. Друштвата одговараат и за
штетата што ќе ја претрпат трети лица како резултат на објавувањето на лажни,
нецелосни и нејасни информации.
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дека во извештаите нема недостатоци што можат да влијаат на нивната
важност.44
Непочитувањето на обврските за обелоденување на податоци и
известување од страна на акционерските друштва со посебни обврски за
известување е прекршок за кој е предвидена парична казна. 45

Кај јавна понуда на хартии од вредност, доколку проспектот содржи
невистинити и неточни податоци за ценовно чувствителни информации
или доколку во проспектот се пропуштени ценовно чувствителни
информации кои со оглед на околностите можат да предизвикаат заблуда,
лице кое купило хартии од вредност без да знае за овие околности може да
поднесе тужба за враќање на уплатените средства со камата, намалени за
добиениот приход и изгубена добивка како резултат на непоседување на
хартијата од вредност. Тужбата може да се поднесе против следниве лица:
а) Друштвото - издавач на хартиите од вредност;
б) Лицата потписници на проспектот;
в) Членовите на управниот, надзорниот одбор и одборот на директори во
моментот на издавање на проспектот. и
г) Сметководител или овластен ревизор кој се согласил да биде именуван
како лице кое подготвило или одобрило дел од проспектот, односно
изготвило или одобрило извештај, процена или финансиски извештај
искористен во изготвувањето на проспектот. Овие лица солидарно
одговараат за претрпената штета. 46
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Одговорност за неточни финансиски извештаи или финансиски извештаи
што предизвикуваат заблуда е предвидена и за овластен ревизор или
сметководител кој потпишал неточен или некомплетен финансиски
извештај, односно финансиски извештај што предизвикува заблуда, кој е во
спротивност со меѓународните стандарди за финансиско известување и
меѓународните стандарди за ревизија. Во таков случај ревизорот или
сметководителот одговара за штетата на лице кое претрпело загуба како
резултат на неточен и некомлетен финансиски извештај, односно
финансиски извештај кој предизвикува заблуда.47
44 Член 164 од Законот за хартии од вредност.
45 Член 242 од Законот за хартии од вредност.
46 Член 179 од Законот за хартии од вредност

47 Член 176 од Законот за хартии од вредност
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Б. Глобализација на стандардите за обелоденување на
податоци
1. Принципите за корпоративно управување на ОЕЦД
Во воведниот дел на овој прирачник укажавме на значењето што го има
стандардизацијата на однесувањето на компаниите на пазарот во услови на
глобализација. Принципите за корпоративно управување на ОЕЦД
претставуваат пристап кон таква стандардизација. Покрај земјите членки на
ОЕЦД, овие стандарди почнуваат да се применуваат и од останатите земји
во светот.

Од аспект на обелоденувањето, принципите на ОЕЦД сугерираат дека
“навременото и точно објавување на податоци се врши врз основа на сите
материјални работи кои се однесуваат на корпорацијата, вклучувајќи ја
финансиската состојба, работењето, сопственоста, и управувањето со
компанијата.“

Клучен концепт на кој се засновани принципите на ОЕЦД е концептот на
материјалност. Материјални информации се оние информации чие
пропуштање или погрешно презентирање може да влијае врз
економските одлуки што ги носат корисниците на тие информации.
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Примената на концептот на материјалност им овозможува на друштвата да
избегнат предетални објавувања, односно објавувања на информации кои
немаат суштинско значење за акционерите. При тоа, треба да се има
предвид релативноста на концептот на материјалност, односно различното
ниво на важност што една иста информација го има за различни компании.
На пример, претрпена штета од 250.000 денари кај компанија чии хартии
од вредност котираат на овластена берза, има мало значење за
инвеститорот со оглед на големината на компанијата и нејзиниот капитал.
Од друга страна, толкава штета може да биде материјална за мали
компании. Поради тоа честопати е тешко материјалноста да се определи со
висок степен на прецизност.
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Најдобри практики: Согласно Принципите на ОЕЦД, треба да се
објавуваат сите материјални информации од следните области:
• Финансиски и оперативни резултати на компанијата;
• Цели на компанијата;
• Акционерска и сопственичка структура;
• Директори и членови на органот на управување, како и
нивните плати;
• Предвидливи материјални фактори на ризик;
• Материјални прашања во врска со вработените и другите
засегнати лица;
• Управувачка структура и политика.

2. Принципите на ИОСЦО48
На меѓународно ниво, комисиите за хартии од вредност (регулаторни тела
на владите за областа на хартиите од вредност) се организирани во
Меѓународната организација на комисии за хартии од вредност (ИОСЦО).
Цел на оваа организација е да промовира воведување на високи стандарди
на регулативата, со кои ќе се обезбеди одржување на ефикасност на
пазарите на хартии од вредност, размена на информации, ефективен
надзор врз меѓународните трансакции и интегрираност на глобалниот
пазар заснован на строго почитување на усвоените норми. Нашата земја е
редовен член на оваа организација и, поради тоа, таа е обврзана да ги
почитува нејзините принципи.

Документот „Цели и принципи на Меѓународната организација на
комисиите за хартии од вредност“49 претставува основа за развој на
регулативата од областа на пазарите за хартии од вредност. Во него се
наведени 30 принципи кои треба да претставуваат основа за развој на
регулативата за хартиите од вредност. Овие принципи произлегуваат од
трите основни цели на регулативата:
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• Заштита на инвеститорите
• Фер, ефикасни и транспарентни пазари
• Намалување на системскиот ризик

48 IOSCO - Меѓународната организација на комисиите за хартии од вредност
49 „IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation“, ИОСЦО, 2003
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Во делот од документот во кој се обработува проблематиката на заштита на
инвеститорите, посебно внимание му е посветено на обелоденувањето на
податоци и информации за компаниите со чии хартии од вредност се
тргува на пазарите. При тоа, се укажува дека „целосното обелоденување на
информации кои имаат материјална важност за инвестициските одлуки, е
најзначајно средство за обезбедување заштита на инвеститорите. Кога
располагаат со такви информации, инвеститорите се во состојба подобро
да го проценат потенцијалниот ризик, да си обезбедат поврат на
инвестицијата и, со тоа, да го заштитат сопствениот интерес. Во врска со
барањата за обелоденување, најзначајна е примената на стандарди за
сметководство и ревизија со висок и меѓународно прифатлив квалитет“.

Според принципите на ИОСЦО, издавачите на хартии од вредност треба,
исто така:

• Целосно, прецизно и навремено да ги објавуваат финансиските и
други информации од материјално значење за инвестициските
одлуки
• Да ги третираат сопствениците на хартии од вредност на
компанијата на фер и еднаков начин

3. Директива за транспарентност 50
Директивата за транспарентност на Европската Унија („Директива за
хармонизација на барањата за транспарентност во врска со информациите
за издавачите на хартии од вредност со чии хартии од вредност се тргува
на регулирани пазари“) има за цел да ги постави основните начела на кои
треба да се заснова единствениот пазар на хартии од вредност во рамките
на Унијата. Со поголемата усогласеност на одредбите на националните
права во рамките на Унијата, кои се однесуваат на барањата за периодично
и тековно известување од страна на издавачите на хартии од вредност,
треба да се постигне повисок степен на заштита на инвеститорите во
рамките на оваа заедница.

50 На 15 декември 2004 беа донесени амандманите на Директивата од 2001 година. Сега е

во сила „Directive 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in
relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated
market and amending Directive 2001/34/EC“.
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Информации што треба да се објавуваат согласно Директивата за
транспарентност се следните:
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а) Годишни финансиски извештаи;
б) Полугодишни финансиски извештаи;
в) Периодични извештаи на менаџментот;
г) Информации за големи акционери; и
д) Дополнителни информации.

Начелата на оваа директива се вклучени во регулативата на пазарот на хартии од
вредност во Република Македонија.

4. Директива за проспект 51

Директивата за проспект („Директива за проспектот што треба да биде
објавен кога хартиите од вредност одат на јавна понуда или кога се издава
одобрение за нивно тргување“) има за цел да ги усогласи барањата за
изготвување, одобрување и дистрибуција на проспектот што треба да се
објави кога хартиите од вредност се нудат во јавноста или се примени за
тргување на регулиран пазар што се наоѓа или функционира во рамки на
земја-членка на Европската Унија. Со тоа се обезбедува поголема заштита
на инвеститорите и ефикасност на пазарот.
Принципите на оваа директива се вклучени во македонскиот Закон за
хартии од вредност и во Правилата за котација на Македонската берза.

5. Регулативата за обелоденување на податоци во Република
Македонија

Основна регулатива која ги поставува барањата за обелоденувања на
податоци за акционерските друштва во Република Македонија се Законот
за трговските друштва и Законот за хартии од вредност, заедно со
подзаконските акти кои произлегуваат од овие закони. Во овој контекст
треба да се спомне и Законот за преземање на акционерски друштва, кој ги
поставува барањата за обелоденување на податоци во текот на постапката
за преземање на акционерски друштва.

84

Се разбира, од особено значење за регулирањето на оваа област се и актите
на Македонската берза како саморегулирачка организација - Правилата за
котација и Кодексот за корпоративно управување.

51 Во сила е „Directive 2003/71/EC on the prospectus to be published when securities are

offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC“ од 2003
година.
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В. Обелоденување на податоци според нивната категоризација
Податоците и информациите што претставуваат предмет на обелоденување од страна на компаниите можат да припаѓаат на една од следните
категории:
• Финансиски податоци и информации
• Нефинансиски податоци и информации

Ќе се задржиме подетално на обелоденувањето на двете категории
податоци и информации.

1. Обелоденување на финансиски податоци
Обелоденување на финансиски податоци претставува објавување и
откривање на информации за финансиските резултати и активности на
компаниите. Овие податоци и информации се од непроценливо значење
за акционерите, потенцијалните инвеститори, кредиторите и останатите
засегнати лица. За нивното обелоденување зборуваме како за финансиско
известување.

1.1. Прикажување на финансиските податоци

• Билансот на состојба, кој обезбедува приказ на средствата на
компанијата, капиталот и обврските на определен датум. На
квалификуваните аналитичари тој им обезбедува важни
информации за степенот на ризик што го носи инвестирањето во
таа компанија, односно за способноста на компанијата да ги враќа
долговите во случај на задолжување.
• Билансот на успех, кој ја прикажува перформансата на
компанијата во определен временски период, односно нејзината
способност да остварува добивка со користење на постојните
ресурси. Билансот на успех може да биде организиран на повеќе
различни начини. Во согласност со меѓународно признаената
практика, билансот на успех мора ди ги прикажува: 1) приходите
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Листата на најчести форми и (прилози кон) финансиското известување се
следните:
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или продажбата; 2) резултатите од оперативното работење; 3)
финансиските трошења; 4) приходите од здружени или заеднички
вложувања; 5) даноците; 6) добивката или загубата од редовното
работење и 7) нето добивката или загубата. Билансот на успех ја
покажува одржливоста на бизнисот.
• Извештајот за промени во главнината, кој ги прикажува сите
промени во основачкиот, дополнително уплатениот и резервниот
капитал, а обезбедува информации и за нераспоредената добивка.
Тој содржи и податоци за промените на задолжителните и другите
фондови, како и кус приказ на нето вредноста на средствата.
• Извештајот за паричниот (готовинскиот) тек, кој ги прикажува
изворите и користењето на паричните средства на компанијата. Тој
обезбедува информации за тоа на кој начин оперативните
активности, инвестирањето и финансиските операции се
одразуваат врз паричниот тек. На пример, нето оперативните
приходи го зголемуваат паричниот тек; купувањето на опрема го
намалува паричниот тек; купувањето на некој погон претставува
инвестиција и го намалува готовинскиот тек; издавањето акции или
обврзници е финансиска активност која го зголемува паричниот
тек, итн.
• Забелешките приложени кон финансиските извештаи, кои ги
дообјаснуваат финансиските извештаи на компанијата преку
обезбедување важни детали за тоа на кој начин компанијата ги
подготвува своите сметки.
• Образложенијата приложени кон финансиските извештаи,
кои накусо ги опишуваат главните активности на компанијата,
основните индикатори за нејзините перформанси и факторите кои
влијаат врз финансиските резултати, како и одлуките донесени по
анализата на финансиските извештаи и распределбата на нето
добивката. Треба да бидат опфатени сите информации кои на
корисникот ќе му овозможат целосна и објективна слика за
финансиската состојба на компанијата, финансиските резултати за
периодот за кој се однесуваат финансиските информации, и за
сите промени на финансиската позиција на компанијата.
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Најдобри практики: Меѓународната практика, исто така, бара
друштвата да ги објавуваат и Дискусиите и анализите на
менаџментот (познати и како Коментари на менаџментот)
(Management Discussion and Analysis, MD&A), од кои може да се
добијат информации за тоа како менаџментот ги оценува
перформансите и идниот развој на компанијата. Овие коментари
се објавуваат во годишниот извештај и треба да: 1) претставуваат
составен или дополнителен елемент на финансиските извештаи;
2) ја отсликуваат визијата за иднината на компанијата; 3) се
фокусираат на креирање на вредности на долг рок; 4) ги
интегрираат краткорочните и долгорочните перспективи; 5)
презентираат информации од важност за донесување на одлуки од
страна на нивните корисници и 6) се потпираат на веродостојност,
споредливост, конзистентност, значајност и разбирливост. Коментарот на менаџментот претставува многу поаналитичен квалитативен приказ во споредба со останатите финансиски извештаи.

Постои уште една форма на известување - извештај и мислење на
независниот ревизор. Тоа е документ во кој е содржано мислењето на
независниот ревизор за тоа дали финансиските извештаи на компанијата,
од сите материјални аспекти, се подготвени во согласност со утврдената
рамка за финансиско известување, и дали истите се веродостојни. Тој им
обезбедува на менаџерите, акционерите, вработените, и учесниците на
пазарот независно мислење за финансиската позиција на компанијата и за
усогласеноста на финансиските извештаи со пропишаните меѓународни
сметководствени стандарди.
Македонија почна да ги применува Меѓународните сметководствени
стандарди (МСС) од 1 јануари 2005 година. Тие беа објавени во
Правилникот за водење на сметководството (Службен весник на Република
Македонија бр. 94/2004). Со измените и дополнувањата на овој правилник
од февруари и декември 2005 година (Службен весник на Република
Македонија бр. 11/2005 и 116/2005) во примена се и Меѓународните
стандарди за финансиско известување (МСФИ) и тоа Меѓународните
стандарди за финансиско известување 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Со тоа се обезбедува
неопходната транспарентност на сметководственото работење на
компаниите, односно хармонизација на системот за финансиско
известување на македонските компании со прифатените стандарди од оваа
област на глобално ниво.
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1.2. Подготвување на финансиските податоци
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Македонската регулатива52 за финансиско известување ги утврдува
следните основни претпоставки за изготвување на финансиските
извештаи:

• Пресметковна основа, според која ефектите од трансакциите и
другите настани се признаваат во моментот на настанување, а не во
моментот на плаќање или моментот на прием на парите. Затоа, тие
се евидентираат во сметководствената евиденција и се изнесуваат во
финансиските извештаи за периодите на кои се однесуваат, земајќи
го предвид моментот на нивното настанување, без оглед на тоа кога
е извршен пренос или прием на парите. Предност на финансиските извештаи изготвени врз пресметковна основа е што, покрај
информации за минати трансакции кои резултирале во плаќање
или примање пари, обезбедуваат информации и за обврските за
плаќање во иднина и за ресурсите кои претставуваат пари, но кои
треба да бидат примени во иднина.

• Континуитет. Финансиските извештаи се подготвуваат врз основа
на претпоставката дека компанијата работи и ќе продолжи да
работи во догледна иднина, и дека не постои намера или потреба
таа да биде ликвидирана или материјално да биде ограничен
обемот на нејзиното работење. Доколку постои таква намера или
потреба, тоа треба да биде обелоденето.
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Согласно македонската регулатива, информациите во финансиските
извештаи треба да имаат определени квалитативни карактеристики,
кои значително ја зголемуваат нивната корисност. Четирите квалитативни
карактеристики на финансиските извештаи се следните:

• Разбирливост. Информациите содржани во финансиските
извештаи треба да бидат лесно разбирливи за оние корисници, за
кои се претпоставува дека имаат доволни познавања на деловните
и економските активности и на сметководството, и кои сакаат
внимателно да ги проучат податоците во финансиските извештаи.
Понекогаш има информации за сложени прашања што треба да
бидат внесени во финансиските извештаи поради нивната
релевантност за донесување економски одлуки од страна на

52 Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководството (Службен

весник бр. 94/2004, 11/2005 и 116/2005)

IFC-priracnik:new-moment-Anglisko7.qxd

05.04.2008

09:50

Page 89

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ

корисниците, но кои поради нивниот карактер можеби не се разбирливи за сите корисници. Меѓутоа, овие информации не треба
да бидат исклучени од финансиските извештаи само поради тоа
што на некои корисници може да им биде премногу тешко да ги
разберат.

• Веродостојност. Веродостојни се оние информации кои не
содржат материјални грешки и пристрасности, така што
корисниците можат да се потпрат на нив бидејќи состојбите се
реално прикажани. Веродостојноста подразбира:
• Верно претставување на трансакциите и другите настани;
• Суштината е поважна од формата, што значи дека трансакциите
и настаните треба да се пресметуваат и прикажуваат врз
основа на нивната суштина и економска реалност, а не само
врз основа на нивната правна форма.
• Неутралност, што значи дека информациите треба да бидат
неутрални, ослободени од пристрасност.
• Претпазливост (конзервативизам). Подготвувачите на
финансиските извештаи треба да бидат претпазливи при
проценките и расудувањата за тоа на кој начин идните
настани ќе влијаат на финансиска состојба на компанијата.
Претпазливоста подразбира посебна внимателност при
расудување во услови на неизвесност, така што средствата
или добивката нема да се преценат, а обврските и расходите
нема да се потценат. Меѓутоа, претпазливоста не треба да
отиде во друга крајност, односно добивката или средствата
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• Релевантност (значајност). Информациите треба да бидат
релевантни за корисниците кои треба да донесат некоја економска
одлука. Релевантни се оние информации кои влијаат на
економските одлуки на корисниците. Тие им овозможуваат на
корисниците да ги оценат минатите, сегашните и идните настани,
или да ги потврдат или коригираат своите поранешни оценки. Од
аспект на релевантноста на информациите, битни се нивната
природа и материјалност. Понекогаш е доволна само природата на
информациите, но во други случаи важни се и природата и
материјалноста. Како материјални информации се сметаат оние
информации, чие пропуштање или погрешно прикажување може
да влијае врз донесувањето економски одлуки од страна на
корисниците.
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да се потценат, а обврските и расходите да се преценат,
бидејќи во таков случај информациите содржани во
финансиските извештаи не би биле неутрални, а со тоа не
би биле ни веродостојни.
• Потполност. За да бидат веродостојни, информациите
содржани во финансиските извештаи на компанијата треба
да бидат потполни. Компаниите треба да ги обелоденат сите
материјални информации за деловните настани и резултати
(актуелни и потенцијални) кои можат да влијаат на донесувањето на економски одлуки од страна на корисниците на
финансиските извештаи. Испуштањето на значајни
податоци може да води кон неточност на информациите
или кон донесување погрешни заклучоци. Таквите информации стануваат неверодостојни и нерелевантни.
• Споредливост. На корисниците на финансиските извештаи треба
да им се овозможи да вршат споредба на финансиските извештаи
на компанијата за различни периоди. Исто така, на корисниците
треба да им се овозможи финансиските извештаи на компанијата
да ги споредуваат со финансиски извештаи на други компании со
цел да ги идентификуваат трендовите во работењето на
компаниите, промените во нивната финансиска состојба и
успешноста во работењето.
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Со цел да се постигне споредливост на финансиските извештаи,
компаниите треба да ги обелоденат и сметководствените политики
што ги примениле за подготвување на финансиските извештаи,
промените на тие политики и ефектите од тие промени. На тој
начин, на корисникот ќе му биде овозможено да ги идентификува
разликите помеѓу сметководствените политики кои биле
применети на слични трансакции и други настани кај иста
компанија во различни периоди, но и кај различни компании.

Како значајни принципи при изготвувањето на финансиските извештаи,
кои се јавуваат како ограничувања на релевантните и веродостојни информации,
регулативата ги препознава следните:

• Навременост. Компаниите треба да ги објавуваат финансиските
извештаи брзо, бидејќи навремените информации се од поголема
корист за корисниците на финансиските извештаи во споредба со
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старите информации кои во меѓувреме може да бидат заменети со
нови настани. Така, доколку постои неоправдано одложување во
известувањето, информациите можат да ја изгубат својата
релевантност.

При изготвувањето на финансиските извештаи треба да се води
сметка за воспоставување рамнотежа помеѓу релевантноста и
веродостојноста, при што треба да се поаѓа од тоа на кој начин
најдобро да се задоволат потребите на корисниците кои треба да
донесат економска одлука.

• Рамнотежа помеѓу придобивките и трошоците. Придобивките што ги
носи објавувањето на информациите треба да бидат поголеми од
трошоците за нивно обезбедување.
За да се постигне целта на финансиските извештаи, во практиката е
потребно да се постигне рамнотежа на нивните квалитативни карактеристики.
Целта на финансиските извештаи е да обезбедат информации за
финансиската состојба, успешноста во работењето и промените во
финансиската состојба на компанијата, неопходни за корисниците на
финансиските извештаи во процесот на донесување економски одлуки.
Регулативата, сметководствените и другите стандарди влијаат врз
специфичната содржина и форма на финансиските извештаи.
Финансиските извештаи и дискусиите и анализите на менаџментот
(коментарите на менаџментот) треба да обезбедат заокружен, вистински и
објективен приказ на работењето на компанијата.

Покрај МФСИ, во областа на финансиското известување во поширока употреба на глобално ниво се и Општо прифатените сметководствени принципи во Соединетите Американски држави (US
GAAP).
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Најдобри практики: Доколку компаниите сакаат да излезат на
меѓународниот пазар со цел да привлечат капитал, неопходно е на
потенцијалните инвеститори да им обезбедат јасни и недвосмислени информации за финансиската и општата состојба на
компаниите. Финансиското известување според меѓународните
стандарди го решава токму тој предизвик: инвеститор од било кој
дел од светот да може да го разбере финансискиот извештај на
компанија од сосема друг дел од светот.
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1.3. Обелоденување на финансиски податоци
Финансиските податоци се објавуваат во различни форми и во различно
време во текот на годината. Финансиските и оперативните резултатите се
објавуваат во проспектот, годишните, полугодишните и кварталните
извештаи на компанијата.
Најдобри практики: Компаниите треба навремено да ги
објавуваат сите материјални информации на колку што е можно
појасен и поразбирлив начин. Обелоденувањето не подразбира
само „суво“ и таксативно изнесување на оние податоци, за кои
постои обврска за објавување според законот, туку податоците и
информациите треба да се прикажат на начин кој треба да ја
демонстрира намерата на компанијата да се однесува во духот на
законот во целина и да покаже дека таа ја препознава потребата
за постигнување на висок степен на транспарентност.

2. Обелоденување на нефинансиски податоци
Покрај финансиските податоци, голема важност за акционерите,
инвеститорите и сите останати засегнати лица имаат и таканаречените
нефинансиски податоци и информации за компанијата. Овие податоци се
однесуваат на карактеристиките на компанијата од „нематеријална“
природа, кои често пати имаат пресудно влијание врз профитабилноста на
компанијата и нејзините перспективи на пазарот. Во продолжение ќе бидат
наведени најзначајните меѓу нив.

2.1. Податоци за членовите на органите на управување и надзор,
директорите и вработените

92

а) Лични податоци

Инвеститорите и акционерите на компанијата треба да имаат пристап до
информации за тоа кој управува со компанијата, кој го врши надзорот врз
нејзиното работење и кои се лицата со посебни права и одговорности. Тие
имаат потреба да знаат со какво образование, професионално и останато
искуство располагаат овие лица. Важни се и информациите за тоа дали
постои или може да се јави во иднина било каков конфликт на интерес во
компанијата заради вклученост на одредени лица во најбитните деловни
процеси. Тоа е особено важно за членовите на надзорниот, управниот
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одбор или одборот на директори, чија независност е неопходна заради
донесување на непристрасни и објективни одлуки за компанијата.

Во Македонија акционерските друштва со посебни обврски за известување се должни
во годишниот извештај да објавуваат податоци за членовите на управниот,
надзорниот одбор, односно за членовите на одборот на директори, како и
податоци за нивното учество во основната главнина на тоа акционерско
друштво53. Овие податоци акционерските друштва со посебни обврски за
известување се должни да ги ажурираат во полугодишниот извештај.
Членовите на надзорен, управен одбор или одбор на директори и
директорите на акционерските друштва со посебни обврски за известување
се должни тековно да објавуваат податоци за сопственоста во компанијата
односно да објавуваат извештаи за сопственост. Во рок од 15 работни дена
од денот на назначувањето за член на надзорен, управен одбор или одбор
на директори на акционерско друштво, лицето кое е назначено за член е
должно да ја извести Комисијата за хартии од вредност и друштвото за
количината на хартиите од вредност издадени од друштвото кои се во
негова сопственост. Овие лица се должни да известуваат и за промена на
сопственост односно за отуѓување или стекнување со нови акции во
друштвото, во чии органи на управување се членови, во рок од 5 работни
дена. Овие обврски пропишани со закон се однесуваат и на директори и
лица со посебни одговорности и овластувања во акционерското друштво.54

Котираните акционерски друштва се должни да објават податоци за органите
на управување во проспектот за котација, и тоа:

Покрај овие податоци, Кодексот за корпоративно управување на
Македонската берза предвидува акционерските друштва кои се наоѓаат на
супер котација во своите годишни извештаи да објавуваат и други податоци
за членовите на органот на управување и органот на надзор, и тоа: возраст,
53 Член 154 од Законот за хартии од вредност;
54 Член 165 од Законот за хартии од вредност.
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1. Име, презиме и функција на секој од членовите на органите на
управување;
2. Бројот на обичните акции или обврзници што ги поседува секој од
членовите на органите на управување на издавачот, во друштвото или
во некое поврзано лице со друштвото.
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пол, професија, податоци за материјалните надоместоци и други права од
договори за работа, државјанство, датумот на првичното именување и
постојниот мандат и податоци за членување во други органи на управување
или органи на надзор во други правни лица.
Друштвото кое издава хартии од вредност по пат на јавна понуда објавува
податоци за членовите на органите на управување и надзор, директорите и
вработените. Овие податоци се објавуваат во проспектот, односно јавниот
повик за запишување и купување на акции.
б) Податоци за наградувањето

Во повеќето компании во развиените земји постојат планови за
наградување и други бенефиции за клучните луѓе (членови на надзорен
одбор, управен одбор или одбор на директори, менаџери итн.) со цел тие
да бидат мотивирани своите интереси да ги стават во интерес на
акционерите. Ваквите планови најчесто вклучуваат бонуси кои се
доделуваат врз основа на постигнати деловни резултати. Со цел да се
избегне ризикот од нереално и необјективно наградување, плановите за
наградување на извршните директори, односно на членовите на управниот
одбор, претставуваат предмет на внимателна правна и финансиска
проверка, а за нив одлучуваат надзорниот одбор и/или собранието на
акционери.

Во Македонија акционерските друштва со посебни обврски за известување се должни
во годишниот извештај да објавуваат податоци за сите договори за
наградување на членовите на управниот и надзорниот одбор или одборот
на директори, односно лицата со посебни одговорности и овластувања, и
да ги ажурираат овие податоци во полугодишниот извештај.
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Согласно Кодексот за корпоративно управување на Македонската берза,
акционерските друштва кои се наоѓаат на супер котација треба да објавуваат
податоци за надоместоците и наградите на членовите на органот на
управување односно надзорниот одбор и менаџментот на компанијата во
посебен извештај („Извештај на комисијата за надоместоци и награди“) кој
треба да биде составен дел на годишниот извештај.
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Најдобри практики: Во некои земји податоците за наградување
на членовите на управниот и надзорниот одбор или одборот на
директори, како и на вработените со посебни одговорности и
овластувања, се објавуваат на поединечна основа, додека во
други земји оваа обврска важи само за определени акционерски
друштва со цел да се обезбеди поголема информираност на
акционерите, а со тоа и поголема заштита на нивните права и
правни интереси.

Корисен совет: Друштвата не треба да ги објавуваат само нивоата
на наградување, туку и методите и критериумите за утврдување на
наградувањето на членовите на управниот и надзорниот одбор или
одборот на директори, односно лицата со посебни одговорности и
овластувања. Со тоа им се овозможува на акционерите да оценат
дали секое поединечно наградување е оправдано, односно дали
истото е резултат на одговорност и/или на постигнатите деловни
резултати. На тој начин се овозможува овие лица целосно да
одговараат пред акционерите за извршувањето на своите задачи.

2.2. Податоци за акционерите

Регулативата од областа на хартиите од вредност наложува објавување на
сопственоста на поединечен акционер во моментот кога неговото учество
во вкупниот капитал (основната главнина или во вкупниот број на акции со
право на глас) ќе достигне определено ниво. Што, каде, кога и пред кого се
објавуваат ваквите податоци, зависи од нивото на тоа учество.

Акционерите во акционерските друштва со посебни обврски за известување имаат
обврска тековно да објавуваат податоци за сопственоста во друштвото,
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Акционерите треба да бидат информирани за акционерската структура, да
ги разбираат своите права, улога и моќ во водењето на компанијата, како и
за влијанието што (треба да) го имаат врз нејзината политика. Особено е
важно да им биде јасно кој во компанијата ги има надлежностите да
донесува или да може да влијае врз донесувањето одлуки. Поради тоа,
неопходно е податоците за бројот и износот на издадените акции, односно
за основната главнина, нејзиното намалување и зголемување, правата кои
произлегуваат од различните родови и класи на акции и бројот на
акционерите, да се објавуваат постојано и во континуитет. Акционерите
кои имаат големо учество во капиталот на компанијата се во позиција да
вршат контрола на процесот на донесување одлуки.
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односно да објавуваат извештаи за сопственост, кога ќе стекнат повеќе од
5% од кој било род хартии од вредност издадени од друштвото55 и тоа:
- Првичен извештај за сопственост на акционер

Кога правно или физичко лице кое заедно со неговите поврзани лица ќе
купи или на друг начин ќе се стекне со хартии од вредност издадени од
некое друштво, во количина со која тоа лице, заедно со неговите поврзани
лица, директно или индиректно поседува повеќе од 5% од кој било род на
хартии од вредност издадени од акционерското друштво, тоа лице е
должно да достави извештај до Комисијата за хартии од вредност и до
друштвото, со кој ја обелоденува сопственоста на хартиите од вредност во
рок од пет работни дена од денот на порамнувањето на трговската
трансакција или извршувањето на нетрговскиот пренос на хартиите од
вредност.
- Извештај за промена на сопственост на акционер

Правно или физичко лице, кое заедно со неговите поврзани лица
директно или индиректно поседува повеќе од 5% од кој било род на хартии
од вредност издадени од друштвото, е должно да доставува извештај до
Комисијата за хартии од вредност и до друштвото за секоја наредна
порамнета трговска трансакција или извршен нетрговски пренос со хартии
од вредност издадени од тоа друштво во рок од пет работни дена од денот
на запишувањето на трговската трансакција и нетрговскиот пренос на
хартиите од вредност.
- Конечен извештај за промена на сопственоста на акционерот

Доколку акционер ги продаде или на друг начин ги оттуѓи хартиите од
вредност по што, заедно со неговите поврзани лица, повеќе не поседува над
5% од кој било род на хартии од вредност издадени од друштвото,
акционерот доставува извештај за промена на сопственоста.
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Физичко или правно лице се смета за акционер во акционерско друштво
доколку хартиите од вредност се:

1) Во сопственост на физичкото или правното лице;
2) Во сопственост на поврзано лице со физичкото или правното лице и
3) Расположливи за купување од страна на лицата под (1) и (2) преку
договор за опција.
55 Член 166 од Законот за хартии од вредност

IFC-priracnik:new-moment-Anglisko7.qxd

05.04.2008

09:51

Page 97

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ

Извештајот за сопственост што го објавува акционерот во акционерското
друштво со посебни обврски за известување содржи:
а) Полно име, ЕМБГ или ЕМБС и адреса на лицето кое стекнало или
оттуѓило хартии од вредност;
б) Правната основа за стекнувањето или оттуѓувањето на хартиите од
вредност;
в) Количината на стекнати, односно оттуѓени хартии од вредност и
г) Датумот на кој е извршено стекнувањето, односно оттуѓувањето
Овие друштва во годишните и полугодишните извештаи објавуваат
податоци за физички и/или правни лица кои поседуваат повеќе од 5% од
акциите со право на глас во друштвото.

Податоци за акционерите кои поседуваат над 5% од акциите со право на
глас се должни да објавуваат и котираните акционерски друштва. Согласно
Правилата за котација на Македонската берза, во проспектот за котација
издавачот е должен да ги објави имињата на акционерите кои поседуваат
над 5% од акциите со право на глас. Издавачот, исто така, мора да објави и
известување за сите промени на сопственоста кај кои одредени
сопственици се стекнале со 5% од главнината на акциите со право на глас.
Во известувањето треба да се наведе идентитетот на новите сопственици,
бројот на акциите и новиот процент на гласачки права. Издавачот мора да
објави известување и доколку некој од сопствениците кои поседувале над
5% од акциите со право на глас го намалиле своето учество во
акционерскиот капитал на друштвото. Акционерските друштва кои се
наоѓаат на супер котација, овие податоци ги објавуваат и во годишниот
извештај за работењето на друштвото.

Акционерското друштво, кое издава акции по пат на јавна понуда, објавува
податоци за акционерите кои учествуваат со повеќе од 10% во основната
главнина на акционерското друштво во проспектот односно јавниот повик
за запишување и купување на акции.

Покрај преку поседување на мнозинството акции во компанијата (директен
начин), контрола врз компанијата може да се оствари и на индиректен начин,
преку таканаречена пирамидална структура и/или преку заедничко држење на
акции од страна на повеќе лица. Вакви облици на здружување се применуваат
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2.3. Податоци за трансакции со поврзани лица
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најмногу во случаите кога се настојува да се избегне преземање на
компанијата од страна на надворешни инвеститори. И односите/врските
со поврзани лица можат да ја изменат структурата на контролата врз
компанијата. Од овие причини, информациите за индиректна сопственост,
поврзани лица и трансакции со поврзани лица треба да бидат објавувани
во целост во годишниот извештај, но, исто така и во кварталните извештаи,
тековните извештаи односно извештаите за материјални настани и во
други известувања до доверителите или до регулаторот.
Акционерско друштво со посебни обврски за известување е должно во годишниот
извештај да објавува податоци за трансакциите меѓу друштвото и
поврзаните лица и да ги ажурира овие податоци во полугодишниот
извештај.
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2.4. Фактори на ризик
Покрај приносот што може да се оствари од инвестицијата, најзначаен
фактор за донесување одлука за тоа дали да се инвестира во компанијата, се
ризиците. Како ризици од најзначајно влијание, инвеститорите ги сметаат
ризикот поврзан со самата компанија, ризикот поврзан со гранката на која
и’ припаѓа компанијата, политичкиот, пазарниот ризик и ризикот од
нестабилност на каматните стапки. Се разбира, деловната активност
секогаш носи ризици, но нивното предвидување е од пресудна важност за
инвеститорите.
Ризикот не значи ништо друго, туку предвидување на иднината и, поради
тоа, тешко се пресметува. Компаниите треба да ги објавуваат материјалните
ризици во своите годишни извештаи со нагласка на начинот на кој биле
пресметани. Во проспектот на компанијата, пак, треба да се објавуваат
ризикот поврзан со гранката на која и’ припаѓа компанијата, ризикот што
го носи земјата или регионот во кој работи компанијата, како и
финансиските, правните и институционалните ризици.
Во Македонија, акционерското друштво со посебни обврски за известување може да
одлучи во тримесечните извештаи да објави проценка за своето идно
работење и за работењето на неговите поврзани лица и тоа најмалку за
периодот до крајот на календарската година, вклучувајќи ги и значајните
непредвидливи околности и ризици кои можат да влијаат врз работењето
на друштвото.
Според Кодексот за корпоративно управување на Македонската берза,
акционерските друштва кои се наоѓаат на супер котација треба навремено
да ги објавуваат податоците за материјалните фактори на ризик. Овие
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друштва во годишните извештаи објавуваат и податоци од извештајот на
органот на управување односно органот на надзор, во кој се дадени оценки
за стратегијата на друштвото и ризикот од работењето.
Во проспектот, односно јавниот повик за запишување и уплата на хартии
од вредност, друштвото кое врши емисија на акции по пат на јавна понуда
е должно да објави информации за факторите на ризик. Доколку
друштвото има сознанија дека некои фактори можат да бидат ризични за
инвестирањето во неговите хартии од вредност, таквата информација треба
да биде објавена во јавниот повик за запишување и купување на хартиите
од вредност. Овие податоци треба да бидат воочливи, јасни и прецизни, и
појаснети одделно за секој од ризиците. Посебно треба да бидат опфатени
ризиците поврзани со недостиг на оперативна историја на друштвото,
негативните финансиски резултати во претходните години и
финансиската нестабилност.

2.5. Податоци за засегнатите лица
Односот на друштвото кон засегнатите лица е од особена важност за
доброто корпоративно управување. Засегнатите лица играат значајна улога
во градењето на успехот на компанијата на долг рок и, поради тоа, барањата
за изготвување и објавување информации во врска со нив сè повеќе се
актуелизираат на глобално ниво.
Во Република Македонија, во Кодексот за корпоративно управување на
Македонската берза, на акционерските друштва кои се наоѓаат на супер
котација им се препорачува односите со засегнатите лица да ги уредат со
посебна политика. Политиката на односите со засегнатите лица тие треба
да ја објават на своите веб страници.

Согласно Законот за трговските друштва, акционерските друштва се
должни во годишниот извештај за работа да објават податок за бројот и
номиналниот износ на стекнатите сопствени акции кои се распределени на
вработените од страна на друштвото и нивното учество во основната
главнина на друштвото.
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Сите котирани друштва, како и друштвата кои издаваат хартии од вредност
по пат на јавна понуда, во проспектот односно јавниот повик за
запишување и купување на хартии од вредност, задолжително го објавуваат
податокот за бројот на вработени и квалификационата структура.
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Најдобри практики: И покрај тоа што објавувањето на некои
податоци во врска со засегнатите лица е пропишано со закон или
друг пропис, објавувањето на податоци за вработените и другите
засегнати лица треба (и без тоа) да претставува добра практика на
друштвата.
Податоците за политиките на работната сила, какви што се
програмите за развој и обуки, програмите преку кои вработените
можат да стекнуваат акции во друштвата, податоците за
осигурување од ризик на вработените на нивното работно место и
сл., може да претставуваат значајни информации за учесниците
на пазарот и да укажуваат на конкурентските предности на
друштвата.
Објавувањето податоци за засегнатите лица и за политиките на
друштвото кон засегнатите лица, може да придонесе за
зголемување на довербата и угледот на друштвото.

100

2.6. Податоци за структурата и политиката на корпоративното
управување
При проценка на управувачката структурана компаниите, учесниците на
пазарот понекогаш имаат потреба да добијат информации за органите на
управување, поделбата на надлежностите меѓу акционерите, органите и
менаџментот, како и податоци во врска со тоа дали компанијата се однесува
во рамките на законот и прописите.
Правилата и процедурите на системот на управување во компанијата се
уредуваат со статут. Статутот е основен документ на компанијата кој треба
да и’ биде достапен на јавноста. И кодексите за корпоративно управување
на компаниите помагаат да се добијат информации за системот и
структурата на управување со компаниите. Внатрешните акти на
компаниите обезбедуваат подетални информации за деловните процеси.
Во Република Македонија акционерските друштва што се наоѓаат на супер
котација се должни еднаш годишно да доставуваат извештај за нивната
усогласеност со Кодексот за корпоративно управување на Македонската
берза по принципот “примени или појасни зошто не си применил“.
Усогласеноста со Кодексот не е задолжителна, меѓутоа друштвата се
должни да ги објаснат причините за таа неусогласеност. Податоците за
усогласеност на работењето и управувањето со друштвото со Кодексот
треба задолжително да бидат изнесени во посебно поглавје од годишниот
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извештај, кој се доставува до Македонската берза, а се објавува на веб
страницата на берзата и на друштвото.
Податоците за структурата на корпоративното управување, особено
податоците за надлежностите на органите на друштвото и механизмите за
контрола, се објавуваат во годишните извештаи на друштвата, во нивните
проспекти, а некои податоци се објавуваат во тековните известувања. Во
Република Македонија, акционерските друштва кои се наоѓаат на супер
котација на своите веб страници објавуваат податоци за должностите и
одговорностите на престседателот на одборот на директори односно
надзорниот одбор.
Друштвата треба да ги објават и своите политики на корпоративно
управување и да им обезбедат на заинтересираните страни лесен пристап
до овие информации. Кодексот за корпоративно управување на
Македонска берза им препорачува на акционерските друштва кои се
наоѓаат на супер котација да донесат интерен акт со кој се обезбедува
редовно, навремено и правилно дистрибуирање на информации до сите
акционери и до пошироката јавност.

Г. Задолжително наспроти доброволно обелоденување на податоци
Друштвата се должни на акционерите да им обезбедуваат информации без
оглед на бројот на акции што тие ги поседуваат. Еден од најважните документи што треба да им се обезбеди на акционерите е годишниот извештај,
заедно со годишната сметка и финансиските извештаи на друштвото. За
одделните информации кои треба да бидат содржани во годишните
извештаи веќе стана збор погоре. На ова место интегрално ќе ја прикажеме
содржината на годишниот извештај.
Годишниот извештај за работата на друштвото го изготвува органот на
управување на друштвото. Во годишниот извештај за работата на
друштвото во претходната деловна година органот на управување има
обврска објективно да ги презентира и да ги објасни главните фактори и
околности што влијаеле врз резултатите на друштвото. Годишниот
извештај содржи податоци во врска со:
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1. Податоци - предмет на задолжително обелоденување
1.1. Годишни извештаи
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• промените во опкружувањето во чиишто рамки друштвото
дејствува, одговорот на друштвото на тие промени и нивното
влијание;
• политиката на вложувања за одржување и за поддршка на
успешноста во работењето на друштвото, вклучувајќи ја и
политиката на дивиденди, изворите на средствата на друштвото,
политиката на односот на долгорочниот долг спрема основната
главнина и политиката на управување со ризикот, големите зделки
и зделките со заинтересирана страна, како и средствата на
друштвото чијашто вредност не е одразена во билансот на состојба
според меѓународните сметководствени стандарди;
• изгледите за идниот развој на друштвото и неговиот деловен
потфат;
• активностите во сферата на истражувањето и развојот;
• примањата на секој извршен член на одборот на директори и на
член на управниот одбор (плата, надоместоци на плата, бонус,
осигурувања и други права), односно надоместокот на
неизвршните членови на одборот на директори и на членовите на
надзорниот одбор и
• стекнувањето сопствени акции, во зависност од релевантните
околности, и тоа следните:
- причините поради кои во текот на годината е извршено
стекнување сопствени акции,
- бројот, номиналниот износ на стекнатите и отуѓени сопствени
акции по која било основа во претходната финансиска година,
нивното учество во основната главнина и противвредноста што е
платена за нив,
- вкупниот број и цената по којашто во претходните години се
стекнати и отуѓени порано стекнатите сопствени акции и нивното
учество во основната главнина и
- бројот, номиналниот износ на стекнатите сопствени акции
коишто се распределени на вработените и нивното учество во
основната главнина.

Исто така, во годишниот извештај органот на управување е должен да ги
извести акционерите за :
- стекнувањето учество во други друштва, кое носи најмалку 10% од
сите гласови во собранието, односно собирот на содружниците во
другото друштво, како и за друштвата во кои тоа друштво има
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Составен дел на годишниот извештај за работа на друштвото е и
извештајот за односите на друштвото (кога друштвото се јавува како
зависно друштво) со друштвото со мнозинско учество за претходната
деловна година. И овој извештај го составува органот на управување на
друштвото.
Одобрените финансиски извештаи, заедно со годишниот извештај за
работа на друштвото, органот на управување најдоцна 30 дена од денот на
нивното одобрување, но не подоцна од 30 јуни, во препис, ги доставуваат
до Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар и ги ставаат
во деловната или во друга просторија на увид. Право на увид има секој
акционер.
Податоците од годишните сметки и од финансиските извештаи се јавни и
достапни на сите лица на начин и во постапка пропишана со закон. Во
согласност со Законот за Централниот регистар, Централниот регистар
издава информации, дава фотокопии од сметководствени искази и
одделни податоци од електронската база. Друштвото чијшто предмет на
работење се банкарски и други кредитни работи и работи на осигурување,
и големите друштва и друштвата кои котираат на берза, во рок од 15 дена
од денот на одржувањето на собранието ги објавуваат годишната сметка и
финансиските извештаи, без белешките за применетите сметководствени
политики и другите објаснувачки белешки во дневен весник, а
задолжително во „Службен весник на Република Македонија“. Истите се
објавуваат во форма во која биле одобрени од страна на собранието, без
измени и дополнувања, вклучувајќи го и извештајот на овластениот
ревизор.
За акционерските друштва со посебни обврски за известување, покрај обврските од
Законот за трговските друштва, постојат и обврски согласно Законот за
хартии од вредност. Тие обврски се однесуваат на содржината на
годишниот извештај што се доставува до Комисијата за хартии од вредност
и на роковите за негово доставување до Комисијата. Така, акционерското
друштво со посебни обврски за известување е должно до Комисијата да
достави годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот
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значајно, мнозинско или заемно учество;
- идентитетот на физичките и правните лица кои имаат,
непосредно или посредно, повеќе од 5% учество во основната
главнина или имаат повеќе од 5% од гласовите во собранието. Во
извештајот се наведуваат и измените што во оваа смисла настанале
во текот на една година.
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статус и работењето во рок од четири месеци по завршувањето на секоја
календарска година.56 Годишниот извештај содржи:
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• финансиски извештаи подготвени во согласност со меѓународните
стандарди за финансиско известување, и тоа биланс на состојба,
биланс на успех, извештај за паричниот тек и извештај за промена
на капиталот, заедно со мислењето на овластен ревизор подготвено
во согласност со меѓународните ревизорски стандарди;
• анализа и образложение на деловните резултати и програма за
развој на акционерското друштво;
• податоци за членовите на управниот, надзорниот одбор, односно
за членовите на одборот на директори, како и податоци за нивно
процентуално учество во основната главнина на тоа акционерско
друштво;
• податоци за физички и/или правни лица кои поседуваат повеќе од
5% од акциите со право на глас во акционерското друштво;
• податоци за сите договори за наградување на членовите на
управниот и надзорниот одбор или одборот на директори,
односно лицата со посебни одговорности и овластувања;
• податоци за трансакциите меѓу акционерското друштво и
поврзаните лица;
• политика на распределба на дивиденда на акционерското друштво;
• податоци за стекнување на сопствени акции од страна на
акционерското друштво и
• податоци за какви било значајни промени што биле содржани во
проспектот, доколку акционерското друштво издало проспект во
текот на последните 12 месеци.

Годишниот извештај се доставува до Комисијата во електронска форма и
истиот е достапен за јавноста преку веб страницата на Комисијата за хартии
од вредност. Заедно со овој извештај, одговорното лице во акционерското
друштво со посебни обврски за известување доставува и писмена изјава од
одговорното лице на друштвото, со која се потврдува точноста и
вистинитоста на податоците содржани во истиот.
Акционерското друштво со посебни обврски за известување е должно да
објави резиме на ревидираниот годишен извештај, заедно со мислењето на
овластениот ревизор, во најмалку еден дневен весник во Република
Македонија, во рок од 15 календарски дена од доставувањето на реви56 Член 154 од Законот за хартии од вредност
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дираниот годишен извештај до Комисијата за хартии од вредност. Во резимето се наведува дека финансискиот извештај во целост е достапен во
седиштето на акционерското друштво и во просториите на Комисијата.

- општ преглед на правилата за управувањето и вршењето контрола над
друштвото, со повикување на принципите и одредбите на најдобрите
практики од овој Кодекс, при што друштвото јасно го образложува
степенот на примена на принципите, односно одредбите на најдобрите
практики предвидени во овој Кодекс и, доколку не ги применува, дава
објаснување за причините и степенот на нивното неприменување;
- правата кои произлегуваат од родовите и класите на акции издадени од
друштвото;
- идентитетот на секој акционер кој поседува минимум 5% од основната
главнина на друштвото, како и бројот на акции од секој род и класа;
- податоци за членовите на органот на управување и органот на надзор, и
тоа: возраст, пол, професија, податоци за материјалните надоместоци и
други права од договори за работа, државјанството, датумот на првичното
именување и постојниот мандат, податоци за членување во други органи на
управување и органи на надзор во други правни лица кои се релевантни за
работењето на секој од членовите на одборот на директори односно
надзорниот одбор, како и надоместокот кој го добиваат членовите на
одборот;
- податоци за одржаните состаноци на органот на управување и органот на
надзор на друштвото односно податоци за присуството и отсуството на
членовите на органот на управување односно органот на надзор на
состаноците;
- извештајот на органот на управување односно органот на надзор во кој се
дадени оценки за стратегијата на друштвото и ризикот од работењето, во
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Специфични обврски за известување во врска со годишниот извештај
имаат и акционерските друштва кои се наоѓаат на супер котација. Овие друштва се
должни во рок од 30 дена по усвојувањето од страна на собранието на
акционери да го објават годишниот извештај за работа на друштвото на веб
страницата на друштвото. Друштвата доставуваат копија од годишниот
извештај до Македонската берза, која истиот го објавува на својата веб
страница. Овие друштва се должни да ги објават и белешките кои одат како
прилог кон финансиските извештаи. Во поглед на содржината на годишниот извештај на овие друштва, Кодексот за корпоративно управување на
Македонската берза дава препораки односно предвидува во годишниот
извештај да бидат опфатени и следните информации:
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кој се расправа за проценките на извршните директори, односно членовите
на управниот одбор во однос на спроведувањето на стратегијата на
друштвото, структурата и функционирањето на системите за управување со
внатрешен ризик и контрола, и измените кои се однесуваат на нив;
- активностите на органот на управување односно органот на надзор во
текот на финансиската година;
- името на неизвршниот член на органот на управување односно на
органот на надзор кој е експерт во областа на финансиите;
- планот за избор и смена на членовите на органот на управување, односно
органот на надзор, по принцип на претходно договорена ротација;
- името на членот на комисијата за ревизија кој е експерт во областа на
финансиите;
- извештајот за надоместоците и наградите изготвен од Комисијата за
надоместоци и награди;
- клучните точки од извештаите на извршните членови на одборот на
директори, односно членовите на управниот одбор до одборот на
директори односно надзорниот одбор за целите на друштвото, неговата
стратегија и со нив поврзаните ризици, како и за механизмите кои се
потребни за контрола на ризиците од финансиска природа, кои се
поврзани со употребените финансиски показатели во овие извештаи;
- известување за функционирањето на системот за внатрешен ризик и
контрола во текот на годината на која се однесува годишниот извештај;
- известување дали системите за управување со внатрешен ризик и
контрола се адекватни и ефективни, со образложени наводи за утврдените
констатации;
- големите зделки и зделките со заинтересирана страна.
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Годишниот извештај овие друштва го објавуваат преку интернет
апликацијата за известување од страна на котираните друштва, СЕИ-НЕТ.
Известувањата објавени на СЕИ-НЕТ Македонската берза ги прави
достапни за јавноста.

Годишниот извештај за работа на друштвото, заедно со годишната сметка
и финансиските извештаи, друштвата ги одобруваат на годишното
собрание. Истите претходно треба да бидат усвоени и одобрени од страна
на органот на управување и надзорниот одбор на друштвото.

IFC-priracnik:new-moment-Anglisko7.qxd

05.04.2008

09:51

Page 107

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ

1.2. Полугодишни извештаи

Акционерските друштва со посебни обврски за известување се должни да изготвуваат
и да доставуваат до Комисијата за хартии од вредност полугодишни
извештаи. Акционерското друштво е должно до Комисијата да достави
полугодишен извештај за првите шест месеци од календарската година во
рок од 45 календарски дена по завршувањето на шестмесечјето.57
Полугодишниот извештај содржи:
а) подетално образложение за работењето на акционерското друштво, со
кое се ажурираат податоците објавени во претходниот годишен извештај и
б) неревидирани финансиски извештаи подготвени во согласност со
меѓународните стандарди за финансиско известување, и тоа биланс на
состојба, биланс на успех, извештај за паричниот тек и извештај за промени
на капиталот.
Овие извештаи се доставуваат до Комисијата во електронска форма, а се
достапни за јавноста преку веб страницата на Комисијата за хартии од
вредност. Заедно со овој извештај, одговорното лице во акционерското
друштво со посебни обврски за известување доставува и писмена изјава од
одговорното лице на друштвото, со која се потврдува точноста и
вистинитоста на податоците содржани во истиот.

Котираните акционерски друштва се должни да објавуваат полугодишен
биланс на успех во рок од 45 дена по истекот на периодот на кој се однесува
истиот. Билансот на успех се објавува преку интернет апликацијата за
известување од страна на котираните друштва, СЕИ-НЕТ. Известувањата
објавени на СЕИ-НЕТ Македонска берза ги прави достапни за јавноста.

Акционерските друштва со посебни обврски за известување се должни до Комисијата
за хартии од вредност да доставуваат тримесечни финансиски извештаи за
првото и третото тримесечје од календарската година, во рок од 30
календарски дена по завршувањето на тримесечјето.58 Тримесечниот
извештај треба да ги содржи најмалку следните податоци:
57 Член 156 од Законот за хартии од вредност
58 Член 157 од Законот за хартии од вредност
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1.3. Тримесечни извештаи
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а) консолидирани нумерички податоци во табеларна форма за вкупниот
приход и остварената добивка или загуба пред и по оданочувањето за
соодветното тримесечје и
б) подетално образложение за работењето на акционерското друштво и
добивката или загубата за соодветното тримесечје.

Во овој извештај акционерското друштво може да одлучи да изнесе
проценка за своето и идното работење на неговите поврзани лица најмалку
за периодот до крајот на календарската година, вклучувајќи ги и значајните
непредвидливи околности и ризици кои можат да влијаат на работењето на
акционерското друштво. Овие извештаи се доставуваат до Комисијата за
хартии од вредност во електронска форма, а се достапни за јавноста преку
нејзината веб страница. Заедно со овој извештај, одговорното лице во
акционерското друштво со посебни обврски за известување доставува и
писмена изјава од одговорното лице на друштвото, со која се потврдува
точноста и вистинитоста на податоците содржани во извештајот.
Котираните акционерски друштва се должни да објавуваат тримесечен и
деветмесечен кумулативен неревидиран биланс на успех во рок од 45 дена
по истекот на периодот на кој се однесува истиот. Билансот на успех се
објавува преку интернет апликацијата за известување од страна на
котираните друштва, СЕИ-НЕТ. Известувањата објавени на СЕИ-НЕТ
Македонска берза ги прави достапни за јавноста.

1.4. Тековни соопштенија
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Акционерските друштва со посебни обврски за известување имаат обврска да
доставуваат тековни соопштенија до Комисијата за хартии од вредност во
случај кога ќе настанат определени околности. Акционерските друштва со
посебни обврски за известување се должни до Комисијата да доставуваат
извештаи подготвени од страна на извршните членови на одборот на
директори или управниот одбор, во рок од пет работни дена по нивното
изготвување, во случај кога:

а) акционерското друштво има загуба поголема од 30% од активата на
друштвото;
б) основната главнина се намали под големината утврдена во статутот на
друштвото или
в) постојат други посебни извештаи за работењето на друштвото или за
некои посебни аспекти на неговото работење.
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Акционерското друштво е должно да доставува тековни соопштенија и во
случај кога располага со ценовно чувствителни информации кои не се
објавени во јавноста. Акционерското друштво има обврска веднаш да ја
извести Комисијата за хартии од вредност за овие информации и во најкус
можен рок да објави тековен извештај најмалку во еден дневен весник во
Република Македонија, но не подоцна од десет календарски дена од денот
на стекнувањето со ценовно чувствителната информација.
Поопширно за ценовно чувствителните информации зборувавме во
поглавјето А, точка 4 од овој дел на Прирачникот.

1.5. Обврски за известување во тек на јавна понуда

Јавна понуда претставува јавен повик за запишување и купување
хартии од вредност објавен во средствата за јавно информирање59.
Компанијата која издава хартии од вредност по пат на јавна понуда објавува
информации за јавноста во проспект. Проспект е писмен документ во
кој се содржани сите релевантни податоци кои му овозможуваат на
купувачот на хартиите од вредност опишани во документот, да
направи проценка за правното, финансиското и деловното работење
на издавачот, за инвестицискиот ризик и за правата кои
произлегуваат од понудените хартии од вредност.60 Во проспектот се
објавуваат податоци за деловното работење на компанијата (за основањето
59 Член 2 став 1 точка 16 од Закон за хартии од вредност.

60 Член 2 став 1 точка 25 од Законот за хартии од вредност
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Во постапката на издавање нови акции, компаниите имаат определени
обврски за известување во зависност од видот на понудата, односно во
зависност од тоа дали емисијата се врши по пат на јавна или приватна
понуда. Обврските за известување кај приватните понуди на хартии од
вредност се значително помали од оние кај јавните понуди. Тоа не треба да
влијае врз намалување на мотивираноста на компаниите да вршат јавни
понуди на хартии од вредност. Напротив. Придобивките од обелоденување на поголем број податоци се значајни. Јавната понуда претставува
ефикасен начин за компанијата да може да привлече свеж капитал
однадвор, и тоа од различни извори. Покрај финансиските, постојат и
комерцијални причини компаниите да вршат јавни понуди на хартии од
вредност. Јавната понуда придонесува публицитетот за компанијата да биде
поголем и нејзината конкурентност на пазарот да биде посилна.
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и капиталот на компанијата, дејноста на компанијата, нејзиното финансиско работење), податоци за развојната политика, податоци за емисијата
на хартии од вредност, коментарот на менаџментот, податоци за факторите
на ризик, како и други материјални информации за компанијата – издавач
на хартии од вредност. 61

Јавна понуда на хартии од вредност се врши врз основа на одобрение од
Комисијата за хартии од вредност. Компанијата е должна да ја започне
постапката на запишување и уплата на хартии од вредност по пат на јавна
понуда во рок од 30 календарски дена од денот на приемот на одобрението
од Комисијата за хартии од вредност.

Во табелата подолу е прикажан преглед на податоците за настаните кои
треба да бидат објавени во текот на јавната понуда на хартии од вредност,
роковите за нивно објавување и местото каде што се објавуваат. Слични се
барањата за обелоденување на податоци и при измени на условите во текот
на јавната понуда.

Во текот на јавната понуда проспектот се става на располагање на сите
заинтересирани лица во просториите на компанијата - издавач и на сите
места каде што се врши запишување и уплата на хартиите од вредност.
Конечната содржина на проспектот што е предмет на објавување не смее
да се разликува од проспектот што Комисијата го одобрила при
донесувањето на решението за одобрение за издавање на хартии од
вредност.

За затворањето и исходот на јавната понуда, компанијата е должна покрај
јавноста, да ја извести и Комисијата за хартии од вредност.
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Секое друштво кое ќе изврши јавна понуда на хартии од вредност преминува во
категоријата на акционерски друштва со посебни обврски за известување и поради тоа
мора да ги исполнува обврските за известување што се пропишани за таа категорија
друштва. За тоа кои обврски за известување ги имаат акционерски друштва
со посебни обврски за известување, стана збор во поглавјето А точка 6.2.
од овој дел на Прирачникот.
61 Според Правилникот за формата и содржината на јавниот повик за запишување и

купување на хартии од вредност (Службен весник на Р.М. бр. 16/2001)
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Доброволното објавување на материјални информации во обем поголем
од оној пропишан со закон, претставува добра практика на компаниите.
Ова особено се однесува на компаниите кои работат на пазарите во развој,
за кои е карактеристично слабо регулаторно опкружување и недоволно
воспоставени механизми на присила компаниите да работат согласно
законот. Компаниите треба да се поттикнуваат колку што е можно повеќе
да ги користат постојните форми на обелоденување (на пример, проспекти,
тримесечни и годишни извештаи, извештаи за посебни материјални
настани) и да се придржуваат кон стандардите за квалитет што се бараат кај
овие форми на известување. Компаниите, исто така, треба да се
охрабруваат да ги користат постојните канали на комуникација, какви што
се интернетот и печатените медиуми.
Во денешно време не би требало да постои компанија без сопствена веб
страница. Како и компаниите во развиените земји, македонските компании
треба да имаат веб страници, кои, покрај за други цели, треба да се користат
за обелоденување на податоци. Веб страниците на компаниите и’ се лесно
достапни на јавноста, не бараат големи трошоци и можат да послужат како
исклучително моќно средство за комуникација.
Интернетот веќе се користи и како официјален канал за обелоденување на
податоци на македонските компании. Таков е случајот со акционерските
друштва со посебни обврски за известување и котираните друштва, чии
објавувања се вршат на веб страницата на Комисијата за хартии од вредност
и онаа на Македонската берза.
Во македонската практика печатените медиуми и натаму претставуваат
најмногу користен канал за комуникација од страна на компаниите, како за
задолжителното, така и за доброволното обелоденување на податоци. И
покрај тоа што обелоденувањето податоци во печатените медиуми
повлекува значителни трошоци, тие ја имаат предноста што претставуваат
канал за активно дистрибуирање информации во јавноста, за разлика од
интернетот, преку кој дистрибуцијата на информации е пасивна. Во
печатените медиуми компаниите објавуваат информации од најразличен
вид: за новите производи, за потпишани значајни договори, за
потенцијални преземања, за финансиските резултати, плановите за
производство, издавањето на хартии од вредност итн.

Доброволното обелоденување на информации и податоци придонесува за
подобрување на корпоративното управување.
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2. Доброволно обелоденување на податоци
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Резиме на обврските за известување според категоријата на
компаниите
Табелите подолу ги прикажуваат обврските за известување што ги имаат
македонските компании, роковите за објавување на податоците и
информациите, како и местото на објавувањето на податоците во зависност
од категоријата на која и’ припаѓаат компаниите.
Обврски за известување на котираните компании
Вид на информации

Информации во
врска со капиталот

Информации за
значајни промени
во финансиската
состојба
Дивиденден
календар

Информации за
акции во посед на
јавноста
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Известување за
значителните удели

Рок на објавување

Место на објавување
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Објавување на информации во текот на јавната понуда

Дневен весник што
излегува на
територијата на РМ

Веб страна на берза
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Настан

Место на објавување
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Обелоденување на информации при преземање
на компанија

Стекнување
на 5% од
акциите со
право на глас
во
компанијата
(и секои
наредни 5%)

Обврска на инвеститорот

Обврска на компанијата

- Комисија за хартии од
вредност
- Компанијата

- Во најтиражниот дневен
весник

Намера за
преземање

Обврска на понудувачот

Известување:

Рок: Веднаш по
стекнувањето

Известување
- Комисија за хартии од
вредност
- Комисија за заштита на
конкуренцијата
- Орган на управување на
компанијата
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Рок: пред објавување на
понудата за преземање,
односно веднаш по
стекнување на 25% од
акциите со право на глас

Објавување:

Рок: Веднаш по приемот
на известувањето

Објавување:
- во најтиражниот
дневен весник

Рок: 1 работен ден од
известувањето
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Обелоденување на информации при преземање
на компанија
Обврска на органот на
управување на
компанијата
Известување
- Комисија за хартии од
вредност

Рок: 2 работни дена од
приемот на известувањето за
намерата

Понуда за
преземање

Обврска на понудувачот

Извадок од
проспектот

Обврска на понудувачот

Известување
Х

Известување
Х

Објавување:
- Во најтиражниот дневен
весник

Рок: 2 работни дена од
приемот на известувањето
за намерата

Објавување:
- во најтиражниот
дневен весник
- на веб страница на
берзата
Рок: веднаш по
добивање на дозвола од
КХВ но не подоцна од 1
работен ден

Објавување:
- во најтиражниот
дневен весник
Рок: веднаш по

добивање на дозвола од
КХВ но не подоцна од 1
работен ден
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Известување
за отпочнати
преговори
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Обелоденување на информации при преземање
на компанија

Проспект

Обврска на понудувачот

Известување и
доставување на примерок:

- Орган на управување на
компанијата
- Комисија за заштита на
конкуренцијата
- Берза, депозитар и сите
овластени учесници на пазарот
на хартии од вредност

Објавување:
Х

Рок: Веднаш по добивањето
дозвола од КХВ, но не подоцна
од 1 работен ден

Образложено мислење

Обврска на органот на
управување на
компанијата

Известување
Х

Објавување:
- во најтиражниот
дневен весник

Рок: 7 работни дена од
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објавувањето на
извадокот на проспектот
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Обелоденување на информации при преземање
на компанија

Известување Обврска на понудувачот
за исходот на
понудата за
Известување
откуп
- Комисија за хартии од
вредност
- Комисија за заштита на
конкуренцијата
- Централен депозитар за
хартии од вредност

- Во најтиражниот дневен
весник

Рок: Најдоцна третиот
работен ден по истекот на
рокот за прифаќање на
понудата

Рок: Најдоцна третиот
работен ден по истекот на
рокот за прифаќање на
понудата

Известување
Х

Објавување:
- во најтиражниот
дневен весник
- на веб страница на
берзата

Обврска на понудувачот

Рок: веднаш по

добивањето на
решението од КХВ, но
не подоцна од 1 работен
ден
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Објавување
на решение
за
успешност
на понудата
за
преземање

Објавување:
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Прашања за првиот човек на компанијата

119

 Каква е релацијата помеѓу службата за внатрешна ревизија и одборот
за ревизија?
 Дали службата за внатрешна ревизија ја извршува својата функција и
своите обврски? Дали службата за внатрешна ревизија некогаш
открила и поднела извештај за можни грешки и нерегуларности?
 Каков е составот на службата за внатрешна ревизија? Дали службата
е доволно независна во своето работење?
 Дали службата за внатрешна ревизија поднесува редовни извештаи?
 Дали компанијата има независен надворешен ревизор? Дали
надворешниот ревизор обезбедува други, неревизорски услуги на
компанијата кои би можеле да ја доведат во прашање неговата
независност?
 Како се избира надворешниот ревизор? Дали се објавува јавен повик
за избор и кој го организира процесот на избор?
 До кого надворешниот ревизор го поднесува својот извештај?
 Дали надворешниот ревизор присуствува на годишното собрание на
акционери и дали одговара на поставените прашања од акционерите?
 Дали надзорниот одбор на компанијата треба да има одбор за
ревизија? Кои се трошоците и придобивките од неговото формирање?
 Доколку компанијата има одбор за ревизија, дали е составен од
индивидуи кои се независни, способни и подготвени да ја вршат
работата соодветно и ефективно?
 Дали претседателот на одборот за ревизија ги има потребните
професионални способности, како и способност за одржување
позитивни меѓучовечки односи? Дали членовите на одборот за
ревизија се признати финансиски експерти?
 Дали одборот за ревизија се состанува доволно често за да ги
извршува ефективно своите обврски? Дали точките на дневниот ред
на неговите состаноци се неопходни и соодветни?
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Д. Процедури за контрола и ревизија
Системите за внатрешна и надворешна контрола и ревизија претставуваат
значајни алатки, како за менаџментот, така и за надзорот врз компаниите.
Тие обезбедуваат сознанија за тоа колку информациите за работата на
менаџментот, финансиите и останатите аспекти на работењето на
компанијата се реални и интегрирани, и до која мера организацијата на
структурите и системите во компанијата претставува основа за почитување
на политиките, законите, регулативата и процедурите.
Компаниите со добро корпоративно управување основаат посебни
организациони единици или формираат посебни тела кои ја вршат
работата на внатрешна контрола и ревизија. Со тоа, на акционерите и на
надзорните органи им овозможуваат пристап до независна и објективна
оценка за работата на менаџментот и директорите на компанијата,
презентирајќи им анализи, препораки, совети и информации во врска со
активностите и процесите кои биле предмет на контрола.

1. Служба за внатрешна ревизија
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Службата за внатрешна ревизија претставува организациска единица во
рамките на компанијата која се основа со цел да го контролира работењето
на компанијата, особено нејзиното финансиско работење. Нејзина
првенствена задача е да обезбеди независно мислење за точноста и значајноста на финансиските информации за компанијата што им се
доставуваат или презентираат на акционерите, и за почитувањето на
законите и останатата регулатива во текот на работењето на компанијата.
Согласно законите во некои земји, оваа функција ја вршат комисии за
контрола, посебни тела што најчесто ги формира надзорниот одбор.

Со постојната законска регулатива за корпоративниот сектор во
Република Македонија, основање на служба за внатрешна ревизија е
пропишано само во Законот за банките62. Таква законска обврска не
постои за останатите компании. Меѓутоа, поради значењето што за
доброто корпоративно управување ја има оваа функција, без оглед која е
претежната дејност на компанијата, во продолжение ќе прикажеме
62 Новиот Закон за банките е објавен во Службен весник на Република Македонија бр.

67/2007
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примери за најдобри практики поврзани со организацијата, составот, надлежностите и задачите на оваа функција. Вниманието особено ќе го
насочиме кон решенијата што во врска со службата за внатрешна ревизија
се вклучени во македонскиот Закон за банките63. Како примери за најдобри практики ќе ги посочиме токму оние од банкарскиот сектор во нашата
земја. Со извесни прилагодувања, овие практики можат да се применат и кај
останатите компании. Од меѓународната практика преземавме примери за
работата на комисиите за контрола.

1.1. Состав на службата за внатрешна ревизија
Како што рековме, праксата на службите за ревизија ќе ја илустрираме
преку онаа на банките кои работат во нашата земја. Во македонскиот Закон
за банките за составот на службата за внатрешна ревизија се вели дека
„надзорниот одбор на банката е должен да организира служба за
внатрешна ревизија, како независен организациски дел во банката.
Организациската поставеност, правата, одговорностите и односите со
другите организациони делови во банката, како и одговорноста и условите
за назначување на раководителот на службата за внатрешна ревизија ги
уредува надзорниот одбор. Лицата во службата за внатрешна ревизија се
вработени во банката и извршуваат работи само на оваа служба. Најмалку
едно од лицата работени во службата е овластен ревизор“64.

63 Член 95 од Законот за банките
64 Член 95 од Законот за банките
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Покрај во Законот за банките, насоки за организирање на службата за
внатрешна ревизија се вклучени и во „Циркуларот за корпоративно
управување во банките“ на НБРМ. Во Циркуларот се наведува дека
надзорниот одбор на банката ја организира службата за внатрешна ревизија
и го определува делокругот и средствата потребни за нејзината работа.
Надзорниот одбор е надлежен и за назначување вработени во оваа служба.
Вработените во оваа служба извршуваат работи исклучиво од областа на
внатрешната ревизија и мнозинството од нив треба да поседуваат
овластување за ревизор.
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Најдобри практики: Комисијата за контрола може да биде
составена од еден или од повеќе членови. Членовите на
комисијата треба да бидат независни од менаџментот на
компанијата. Затоа, членови на оваа комисија не можат да бидат
членовите на надзорниот одбор, управниот одбор, членовите на
одборот на директори и генералниот директор.

Членовите на комисијата за контрола треба да бидат избрани врз
основа на нивното искуство и стручност во областа на финансиите.
Во статутот на компанијата или во другите акти може да бидат
пропишани и други критериуми за избор на членови на оваа
комисија.

1.2. Овластувања на службата за внатрешна ревизија
Начинот на кој целите, организацијата и функциите на службата за
внатрешна ревизија се обработени во македонскиот Закон за банките,
можат да послужат како пример за тоа како да се организира слична
функција и во останатите компании од корпоративниот сектор.
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Согласно одредбите од Законот за банките65, „службата за внатрешна
ревизија врши постојана и целосна ревизија на законитоста, правилноста и
ажурноста на работењето на банката преку:

1) оцена на адекватноста и ефикасноста на системите на внатрешна
контрола;
2) оцена на спроведувањето на политиките за управување со ризиците;
3) оцена на поставеноста на информативниот систем;
4) оцена на точноста и веродостојноста на трговските книги и
финансиските извештаи;
5) проверка на точноста, веродостојноста и навременоста во известувањето
согласно со прописите;
6) следење на почитувањето на прописите, етичкиот кодекс, политиките и
процедурите;
7) оцена на системите за спречување на перење пари и
8) оцена на услугите што банката ги добива од друштвата за помошни
услуги на банката.
65 Исто
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Во „Циркуларот за корпоративно управување во банките“ се наведува дека
основни принципи на кои се заснова работењето на службата се
континуитетот во извршувањето на нејзините ингеренции, стручноста и
компетентноста на нејзините вработени, и независноста во спроведувањето
на функцијата на службата.

На службата за внатрешна ревизија во банките и’ се делегирани следните
надлежности:

- Оценка на адекватноста и ефикасноста на системите на внатрешна
контрола;
- Увид во спроведувањето на процедури за управување со ризиците;
- Увид во поставеноста не манаџмент информациониот систем (МИС);
- Увид во точноста и веродостојноста на сметководствената евиденција и
финансиските извештаи;
- Тестирање на извршувањето на одредени трансакции или
спроведувањето на процедурите за внатрешна контрола во одредени
делови од работењето;
- Следење на почитувањето на регулаторната рамка, етичкиот кодекс на
банката, како и следење на спроведувањето на политиките и процедурите
на банката;
- Проверка на точноста, веродостојноста и навременоста на доставувањето
на регулаторните извештаи до соодветните институции;
- Спроведување на одредени истраги во банката;
- Консултативна и советодавна улога во делот на воспоставување на
адекватни системи на внатрешна контрола, адекватно финансиско
известување, позначајни организациски прашања во банката, воведување на
нови банкарски производи и ризиците поврзани со тоа и сл.

123

Во хиерархиската структура на банката, службата за внатрешна ревизија е
сместена над оперативните организациски единици, кои ги извршуваат
функциите типични за секојдневното банкарско работење, а непосредно
под управниот одбор и одборот за ревизија на банката. Линиите на
комуникација и одговорност се со управниот одбор и одборот за ревизија.
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Најдобри практики: Комисијата за контрола ги има следните
овластувања:

- Да изврши годишна контрола на финансиското и тековното
работење на компанијата пред одржувањето на годишното
собрание на акционери;
- Да презема вонредни контроли на финансиското и тековното
работење на компанијата;
- Да изврши проверка на точноста на годишниот извештај и
ревидираните финансиски извештаи на компанијата;
- Да побара одржување на вонредно собрание на акционери;
- Да побара одржување на седница на надзорниот одбор за
разгледување на точки во негова надлежност;
- Да побара и да добива записници од седниците на одборот на
директори/Управниот одбор;
- Да побара и да добива документи во врска со финансиското и
тековното работење на компанијата;
- Да побара и да добива информации во врска со поврзани лица
и нивни трансакции.

Акционерите во статутот можат да дефинираат и други овластувања кои би ги имала комисијата за контрола, како на пример:

- Истражување на случаи на можна злоупотреба на внатрешни
информации;
- Проверка на навремените исплати на финансиските обврски;
- Проверка на навремената исплата на дивидендите и другите
обврски од издадените хартии од вредност;
- Проверка на адекватноста на користењето на резервите и
другите фондови на компанијата;
- Проверка на финансиската кондиција на компанијата, особено
нејзината солвентност, ликвидност и кредитоспособност;
- Надзор над навременоста на вреднувањето на нето вредноста
на средствата на компанијата.

124

1.3. Избор на членови на службата за внатрешна ревизија

Согласно Законот за банките66, надзорниот одбор на банката организира
служба за внатрешна ревизија и ги именува и разрешува вработените во
службата.
66 Исто
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• Избор и отповикување на членови на комисијата за контрола. Процедурата за предлагање кандидати за членови на комисијата за
контрола е еднаква со процедурата за предлагање кандидати за
одборот на директори, управниот одбор или надзорниот одбор. Во
статутот на компанијата може да бидат предвидени дополнителни
критериуми за кандидатите за членови на комисијата за контрола.
Дневниот ред на годишното собрание на акционери мора да содржи
точка за избор на комисија за контрола. Тоа значи дека членовите на
комисијата за контрола ќе се избираат со мандат од една година, до
наредното годишно акционерско собрание. Членовите на комисијата
за контрола се избираат со просто мнозинство од присутните
акционери. Членовите на управниот одбор, надзорниот одбор и одборот на директори немаат право да гласаат при изборот на
комисијата за контрола. Изборот на поединечен член на комисијата за
контрола може да биде поништен во секое време со просто мнозинство од присутните акционери.
• Склучување на договори со членовите на комисијата за контрола
Компанијата може да склучи договор за вработување или договор за
дело со членовите на комисијата за контрола. Сепак, имајќи предвид
дека договорите за вработување вообичаено се склучуваат со
вработените кои му одговараат на менаџментот на компанијата,
подобро е со членовите на комисијата за контрола да се склучуваат
договори за дело, со што ќе се нагласи нивната независност од
менаџментот.
Во статутот или во другите акти треба да се определи кој ќе ги потпишува договорите во име на компанијата. Во принцип, претседавачот
на годишното акционерско собрание или претседателот на
надзорниот одбор би требало да бидат потписници на договорите.
Доколку генералниот директор или друг извршен орган биде
потписник на договорите, тоа би можело, наизглед или фактички, да
има влијание врз независноста на комисијата за контрола. Секако,
овластувањето за потпишување на договорите не значи и
овластување за преговарање или измена на условите од договорот.
Клучните елементи на договорот, како на пример надоместоците, се
предмет на одобрување од страна на собранието на акционери.
• Надоместоци за членовите на комисијата за контрола
Собранието на акционери одлучува дали членовите на комисијата за
контрола добиваат надомест за нивната работа и дали ќе им бидат
покриени останатите трошоци. Надзорниот одбор, преку комисијата за
награди и надоместоци (доколку таква е формирана), би требало да
даде предлог за износот на надоместокот до собранието на
акционери. Исто така, постои можност и да се определи дека
акционери со одреден износ на учество во акциите со право на глас
(на пример 5%), да имаат право да доставуваат предлог за износот на
надоместокот до собранието на акционери.
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Најдобри практики:
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1.4. Оперативни процедури
Во поглед на оперативните процедури на службите за внатрешна ревизија,
повторно ќе го искористиме примерот на македонските деловни банки.
Согласно одредбите од Законот за банките, службата за внатрешна ревизија
ги извршува своите активности во согласност со принципите и
стандардите за внатрешна ревизија, етичкиот кодекс на банката и
политиката и процедурите за работење на службата67.
Службата за внатрешна ревизија изготвува годишен план за работа на
службата што го одобрува надзорниот одбор. Во планот задолжително се
наведува предметот на ревизија со опис на содржината на планираната
ревизија во одделни области, и распоред на контролите во текот на
годината со планирано времетраење за спроведување на контролите.
За останатите компании од корпоративниот сектор можат да се применат
слични решенија. Во продолжение повторно презентираме пример за
оперативни процедури во случај кога во компанијата е формирана
комисија за контрола.
Најдобри практики: Оперативните процедури на комисијата за
контрола можат да бидат пропишани со статутот на компанијата
или, подобро, во посебните акти на Комисијата за контрола, кои би
биле одобрени од страна на акционерското собрание. Комисијата
за контрола обично избира претседател на својата прва седница.
Со статутот или со друг акт може да се определи претседателот на
комисијата за контрола да ги има следните одговорности:
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- Да свикува, организира и заседава со седниците на
комисијата за контрола;
- Да ги подготвува и потпишува записниците и одлуките од
седниците на комисијата;
- Да ја претставува комисијата за контрола на состаноци со
трети лица и
- Да има одлучувачки глас во случај на изедначени гласови.

Кворумот за работа на седниците на комисијата за контрола не
треба да изнесува помалку од половината од членовите на
комисијата, а одлуките треба да се носат со просто мнозинство.
67 Исто
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Покрај годишната контрола на финансиското и оперативното
работење, комисијата за контрола може да извршува и вонредни
контроли, по свое наоѓање, или да биде задолжена да изврши
вонредна контрола врз основа на:

Одлука на акционерско собрание;
Барање од надзорниот одбор, или
Барање од акционер (или група акционери) кои поседуваат
најмалку 10% од акциите со право на глас.

Вонредните контроли би требало да започнат не подоцна од 30
дена по барањето доставено од акционери или по потпишувањето
на записникот од акционерското собрание на кое било одлучено да
се спроведе вонредна контрола. Овие контроли не би требало да
траат повеќе од 90 дена.

Комисијата за контрола мора да подготви писмен извештај за
наодите од секоја извршена контрола. Резултатите од вонредните
контроли комисијата за контрола треба да ги презентира пред
одборот за ревизија (доколку таков постои), како и до барателот на
вонредната ревизија, не подоцна од три дена по завршувањето на
контролата.

1.5. Извештаи

1) Опис на извршените ревизии на работењето на банката;
2) Оцена на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна
контрола;
3) Наоди и предложени мерки на службата за внатрешна ревизија и
4) Оцена на спроведувањето на мерките предложени од страна на службата
за внатрешна ревизија.
68 Член 97 од Законот за банките
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Во Законот за банките е наведено дека „Службата за внатрешна ревизија е
должна за своето работење да изработи полугодишен и годишен извештај
и истите да ги достави до надзорниот одбор, управниот одбор и одборот
за ревизија на банката. Полугодишниот и годишниот извештај содржат68:
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Годишниот извештај е проширен со следните содржини:

1) Оцена за реализацијата на поставените цели со годишниот план за
работа;
2) Оцена за планираното време за контрола и евентуалното отстапување и
3) Информации за извршени други активности.
Надзорниот одбор е должен да го достави годишниот извештај на службата
за внатрешна ревизија до собранието на банката и до НБРМ.

Службата за внатрешна ревизија е должна веднаш да ги извести надзорниот
одбор и управниот одбор, доколку во текот на контролата утврди:

1) Непочитување на стандардите за управување со ризиците поради што
постои
можност за нарушување на ликвидноста или солвентноста на банката и
2) Дека управниот одбор не ги почитува прописите, општите акти и
интерните процедури на банката.
Најдобри практики: а) Извештај за извршена контрола

Комисијата за контрола мора да подготви извештај за резултатите
од секоја извршена контрола во која ќе ги изложи:

- Заклучоците во врска со исправноста на работењето на
компанијата, финансиските извештаи и другите документи и
- Информациите во врска со наодите за прекршување на
сметководствените процедури и процедурите за финансиско
известување, правилата за објавување на податоци, како и
релевантните законски и подзаконски акти.
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Сите членови на комисијата за контрола треба да го потпишат
извештајот за извршена контрола, при што:

- Доколку некој член на комисијата не го потпише извештајот,
тој ќе треба да образложи зошто не го сторил тоа, или
- Треба да се наведе дека член на комисијата одбил да го
потпише извештајот и не сакал да даде образложение за
непотпишувањето.
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Членовите на комисијата за контрола кои присуствуваат на
годишното собрание на акционери треба да им овозможат на
акционерите да поставуваат прашања и да дискутираат за наодите
од извршените контроли.
б) Презентирање на извештајот за извршена контрола

Заклучоците на комисијата за контрола треба да бидат дел од
годишниот извештај на компанијата. Најмалку десет дена пред
материјалот да биде доставен до собранието на акционери,
комисијата за ревизија истиот треба да го достави до надзорниот
одбор, кој треба да го разгледа и да дискутира по него. Годишниот
извештај за контрола треба да биде доставен до акционерите како
посебен документ пред одржувањето на годишното акционерско
собрание.

2. Независен надворешен ревизор

Три битни забелешки треба да се имаат предвид кога се зборува за
независна ревизија:

1. Менаџментот на компанијата е одговорен за подготвување и
презентирање на финансиските извештаи на компанијата;
2. Надворешниот ревизор е одговорен за формирање и изразување на
мислење за финансиските извештаи подготвени од менаџментот и
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Независната ревизија извршена од надворешен ревизор е важен елемент на
контролната рамка на компанијата. Таа претставува процес преку кој
надворешни лица или тимови проверуваат дали процедурите на
компанијата обезбедуваат квалитет, стандарди во работењето и
резултатите на компанијата. Целта на ревизијата е да му овозможи на
надворешниот ревизор да изрази мислење дали финансиските извештаи
на компанијата се подготвени, во сите битни аспекти, во согласност со
применетите принципи за финансиско известување и дали во истите може
да се има доверба. Ревизијата им обезбедува на акционерите, менаџментот,
вработените и на пазарните учесници независно мислење за финансиската
позиција на компанијата и потврда за точноста на извештаите. Независната
ревизија извршена од реномирана ревизорска куќа влијае за зголемување на
кредибилитет на компанијата и, со тоа, ги зголемува можностите за
привлекување на инвестиции.
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Ревизијата на финансиските извештаи не го ослободува менаџментот од
ниту една од неговите одговорности.

Согласно македонскиот Законот за ревизија69, ревизијата претставува
независно испитување на финансиските извештаи и на
финансиските информации со цел да се изрази мислење во врска со
нивната вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност со
усвоените
Меѓународни
сметководствени
стандарди
и
Меѓународните стандарди за финансиско известување објавени во
„Службен весник на Република Македонија“.

2.1. Обврска за ревизија
Согласно Законот за трговските друштва70, обврска за ревизија на
финансиските извештаи имаат следните правни лица:

Големите и средните трговци организирани како акционерски друштва;
Друштвата чии акции котираат на берза и
Големите и средните трговци организирани како друштва со ограничена
одговорност.

Во Република Македонија трговците се класифицираат во големи, средни,
мали и микро трговци, во зависност од бројот на вработените, годишниот
приход и просечната вредност на вкупните средства по годишните сметки
во последните две години (пресметковни години)71.

130

За среден трговец се смета трговецот кој во секоја од последните две
пресметковни години, односно во првата година од работењето го
задоволил првиот критериум и најмалку еден од вториот и третиот од
следниве критериуми:

1) просечниот број на вработените врз основа на часови на работа да е од
50 до 250 работници и
2) годишниот приход да изнесува од 2 до 10 милиони евра во денарска
противвредност или
69 Член 4 од Законот за ревизија, Службен весник на Република Македонија бр. 79/2005
70 Член 478

71 Член 470 од Законот за трговските друштва
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3) просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната
година) на вкупните средства (во активата) да изнесува од 2 до 11 милиони
евра во денарска противвредност.
Трговците кои ги надминуваат вредностите на критериумите за среден
трговец, имаат статус на големи трговци. Ако за трговецот во последните
две пресметковни години се утврдени различни податоци од значење за
распоредувањето, трговецот го задржува распоредувањето од последната
година.
Најдобри практики: Секој голем и среден трговец, трговците
определени со закон, како и трговците кои вршат банкарски
дејности, дејности на осигурување, трговците кои котираат на
берза како и трговците чии финансиски извештаи влегуваат во
кон¬со¬ли¬ди¬ра¬ни финансиски извештаи на претходно
наведените трговци, имаат обврска да подготвуваат и да
поднесуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените
меѓународни сметководствени стандарди, објавени во ,,Службен
весник на Република Македонија”. Меѓународните сметководствени стандарди се ажурираат на годишна основа за да бидат
усогласени со тековните стандарди, онака како што се дополнети,
изменети или усвоени од страна на Одборот за меѓународни
сметководствени стандарди.

Останатите трговци можат да подготвуваат и поднесуваат и финансиски
извештаи во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, ако
е тоа определено со закон или со друг пропис во согласност со закон како
и кога за тоа сами ќе се определат72.

Обврската за ревизија на финансиските извештаи на банките е пропишана
со Законот за банките, каде што е уредено дека со ревизијата се оценуваат
особено74:
72 Член 469 од Законот за трговските друштва
73 Член 470 од Законот за трговските друштва
74 Член 106 од Законот за банките
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Банките, друштвата за осигурување и другите финансиски институции и
трговците кои составуваат консолидирани годишни сметки и
консолидирани финансиски извештаи се распоредуваат во групата на
големите трговци73.
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1) Билансот на состојбата;
2) Билансот на успехот;
3) Извештајот за паричен тек;
4) Промените во висината на сопствените средства и оцена на адекватноста
на капиталот;
5) Нивото и промените во висината на исправката на вредноста и
издвоената посебна резерва и за извршените отписи;
6) Износот на преземените потенцијални обврски;
7) Ефектите од консолидацијата;
8) Функционирањето на системите на внатрешна контрола и
извршувањето на функцијата на внатрешна ревизија;
9) Водењето на трговските книги;
10) Сигурноста на информативниот систем;
11) Точноста и комплетноста на извештаите што банката ги доставува до
НБРМ за потребите на супервизијата;
12) Адекватноста на сметководствените политики и процедури на банката,
како и вреднувањето на билансните и вонбилансните средства и обврски;
13) Усогласеноста на работењето на банката со прописите и
14) Системите на банката за управување со ризиците.

Содржината на ревизијата на работењето и на годишните финансиски
извештаи на банките подетално ги пропишува Советот на НБРМ, во
согласност со меѓународните стандарди.

Од друга страна, во Законот за ревизија се прави разлика помеѓу законска и
договорна ревизија75, при што:
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Законска ревизија е задолжително испитување на финансиските
извештаи и други информации кое се врши врз основа на закон во
согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на ИФАЦ, преведени
и објавени во Службен весник на Република Македонија. На законска
ревизија подлежат:

а) Финансиските извештаи на трговските друштва определени со закон, со
цел да се изрази мислење во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивна усогласеност со усвоените Меѓународни сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување
задолжителни со закон во Република Македонија и /или
75 Член 4 од Законот за ревизија
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б) Финансиските информации, подготвени во согласност со соодветни
критериуми, со цел изразување на мислење за финансиските информации;

Договорна ревизија е незадолжително испитување на финансиските
извештаи, која се врши врз основа на договор во согласност со
Меѓународните стандарди за ревизија на ИФАЦ, преведени и објавени во
„Службен весник на Република Македонија“, со цел да се изрази мислење
во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност
со усвоените Меѓународни сметководствени стандарди и Меѓународните
стандарди за финансиско известување задолжителни со закон во Република
Македонија, при што субјектите кои не се страни во договорот за ревизија
се потпираат на финансиските извештаи и ревизорскиот извештај
подготвени според овие стандарди.

2.2. Права и обврски на надворешниот ревизор
Законот за трговски друштва уредува дека овластениот ревизор може да
бара од извршните членови на одборот на директори, односно од
членовите на управниот одбор или од управителот на друштвото
објаснувања и докази што се потребни за вршење на уредно испитување на
финансиските извештаи76.

• Овластениот ревизор е независен и самостоен во вршењето на
работата на ревизијата во рамките на овластувањата утврдени со
закон, а во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на
ИФАЦ објавени од министерот за финансии и Кодексот на етика
за професионалните сметководители на ИФАЦ.
• Овластениот ревизор има право на пристап до книгите,
сметките и налозите на компанијата и има право да бара од
членовите на управата, службениците и менаџерите информации и
објаснувања кои се во нивна контрола или знаења кое тие можат да
ги стекнат, а коишто овластениот ревизор смета дека се неопходни
за извршување на неговите задачи.

76 Член 479 од Законот за трговските друштва
77 Член 24, 28 и 31 од Законот за ревизија
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Покрај тоа, согласно Законот за ревизија, надворешниот ревизор ги има
следните права77:
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• Ревизорите имаат право да присуствуваат на секое собрание и
да ги добиваат сите известувања за секое собрание или други
дописи што имаат право да ги добиваат сите акционери или
содружници, да се обратат на кое било собрание на кое
присуствуваат во однос на кој било дел од дневниот ред на
собранието што нив ги засега како ревизори.

Овластениот ревизор може од раководните лица на друштвото да побара
објаснувања и докази што се потребни за вршење на уредно испитување на
финансиските извештаи.
Најдобри практики: Надворешниот ревизор ги има следните
права:

• Да ја утврди методата на вршење на ревизијата
• Да изврши проверка на документацијата; да ги утврди и
потврди средствата на компанијата
• Да добива усни и писмени објаснувања за сите прашања што
ќе произлезат за време на ревизијата
• Да одбие да продолжи со изведувањето на ревизијата или да
одбие да даде мислење за веродостојноста на финансиските
извештаи доколку компанијата не ги обезбеди сите потребни
документи или кога настануваат околности кои имаат влијание
врз ревизорското мислење
• Да има пристап до статутот на компанијата, вклучувајќи ги и
неговите дополнувања
• Да побара состанок на надзорниот или управниот одбор или
одборот на директори на друштвото
• Да добие записници од управниот одбор или одборот на
директори на друштвото
• Да добие информации за поврзаните лица и нивните
трансакции
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Покрај правата, надворешниот ревизор според домашното законодавство
ги има и следните обврски78:

Да изврши ревизија со професионален интегритет и независност.
Ревизијата да ја врши во согласност со Меѓународните стандарди за
ревизија на ИФАЦ објавени од министерот за финансии во „Службен
весник на Република Македонија“ што се ажурираат на годишна основа
78 Член 24 и 25 од Законот за ревизија
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заради усогласување со тековните стандарди онака како што се дополнети,
изменети или усвоени од страна на Меѓународната федерација на
сметководители.
Овластениот ревизор треба да ја почитува доверливоста на информациите
добиени како резултат на професионални и деловни односи и не треба да
разоткрива која било од тие информации на трети лица без соодветно и
посебно одобрение, освен ако има законско или професионално право
или обврска истите да ги обелодени. По исклучок, кога друштвото за
ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец се заменува со друг,
претходното друштво за ревизија или овластениот ревизор треба да му
обезбеди пристап до сите релевантни информации на новоназначеното
друштво за ревизија или овластениот ревизор-трговец поединец во врска
со субјектот на ревизијата.
Одредбата за доверливост важи и за претходното друштво за ревизија или
овластениот ревизор, на кој му престанал ревизорскиот ангажман, во однос
на тој ангажман. Сопствениците и извршните директори на компанијата –
предмет на ревизија имаат обврска да обезбедат информации, по барање и
на овластените ревизори и на Институтот на ревизори.
На барање на неизвршните членови на одборот на директори, односно на
надзорниот одбор, овластениот ревизор е должен да присуствува на
состанокот на одборот на директори, односно на надзорниот одбор.
Кога се во прашање банките, Законот за банките наведува и други
специфични обврски на ревизорските друштва кои вршат ревизија на
банките. Така, согласно Законот, друштвото за ревизија е должно веднаш
писмено да го извести гувернерот на НБРМ, доколку во текот на ревизијата
утврди дека:

1) Солвентноста или ликвидноста на банката е загрозена;
2) Банката е несолвентна или неликвидна и
3) Банката работела и/или работи спротивно на прописите79.

1) Лицето има проблеми со ликвидноста или солвентноста и
2) Лицето работело или работи спротивно на прописите80.

79 Член 107 од Законот за банките
80 Исто
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Исто така, друштвото за ревизија е должно веднаш писмено да го извести
гувернерот доколку, врз основа на извршената ревизија на правно лице кое
со банката има блиски врски, утврди дека:
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Од аспект на транспарентноста на работењето на ревизорските куќи, треба
да се наведе и уште една обврска од Законот за ревизија81:

• Друштвото за ревизија или овластениот ревизор е должен да го
објави најмалку во едно јавно гласило или на својата веб страница
во рок од три месеци од крајот на финансиската година годишниот
извештај за транспарентност кој содржи:

1) Опис на правната структура и сопственост;
2) Опис на професионалната мрежа и правните и структурни
аранжмани во мрежата каде што припаѓа ;
3) Опис на управувачката структура на друштвото за ревизија или
овластениот ревизор;
4) Опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет на
друштвото за ревизија или овластениот ревизор и изјава од
административното или управувачко тело за ефективноста на
неговото функционирање;
5) Список на субјекти на кои е извршена ревизија во текот на
претходната година;
6) Изјава за политиката што ја следи друштвото за ревизија или
овластениот ревизор за континуираната едукација на овластените
ревизори и
7) Финансиска информација за вкупниот приход остварен од
ревизијата и од други надоместоци расчленет на четири категории:
услуги на ревизија, дополнителни услуги на уверување во квалитет,
даночни советодавни услуги и други неревизорски услуги.
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Извештајот се потпишува од овластеното лице на друштвото за ревизија
односно овластениот ревизор – трговец поединец во зависност од случајот.

81 Член 26 од Законот за ревизија
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Најдобри практики:
• Надворешниот ревизор треба да ја запознае компанијата со
законските одредби за вршење на ревизија, како и со сите акти
врз основа на кои ревизорот ги заснова своите коментари и
заклучоци
• Надворешниот ревизор треба да го достави ревизорскиот
извештај во рокот кој е наведен во договорот склучен со
компанијата
• Надворешниот ревизор треба да обезбеди сигурност на
документите добиени или изготвени за време на ревизијата и
да не дозволи обелоденување на содржината на овие
документи на неовластени лица без согласност на
компанијата, освен кога обелоденувањето е пропишано со
закон
• Надворешниот ревизор најчесто доставува, а компаниите кои
сакаат да применат добро корпоративно управување би
требало самите да побараат, т.н. „писмо до раководството“ во
прилог на ревизорскиот извештај. „Писмото до раководството“
вообичаено се однесува на сите битни недостатоци во
интерната контрола, сметководството и оперативните
процедури на компанијата. Намената на писмото е да даде
конструктивни сугестии до раководството на компанијата во
насока на подобрување на процедурите. Наодите содржани во
„писмото до раководството“ се сметаат за содржини кои не се
презентираат пред трети лица и истовремено бараат
корективни активности од раководството. Компаниите кои
сакаат да привлечат инвеститори би требало да знаат дека
инвеститорите вообичаено бараат копија од „писмото до
менаџментот“.

Компанијата има право самата да го одбере надворешниот независен
ревизор и со него да склучи договор за ревизорската услуга. Компанијата
има право да го добие ревизорскиот извештај во рок утврден со договорот
склучен со ревизорската куќа. Исто така, компанијата има право на
доверливост на сите информации кои му ги доставува на ревизорот во
текот на ревизијата.
Погоре наведовме кои компании имаат обврска за ревидирање на
финансиските извештаи согласно ЗТД, односно Законот за банките.
Согласно ЗТД, извршните членови на одборот на директори, односно
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2.3. Права и обврски на компанијата во врска со ревизијата
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членовите на управниот одбор или управителот на друштвото се должни
да му овозможат на овластениот ревизор увид во целокупната
документација, вклучително и онаа што се смета за деловна тајна82.
Беше спомната и обврската на компанијата во текот на постапката на
ревизија да му овозможи на овластениот ревизор целосен пристап до сета
неопходна документација и да дава дополнителни појаснувања што ќе
бидат побарани од ревизорот во текот на ревизијата.

Согласно ЗТД, обврски за доставување на ревизорските извештаи се
следните83:

а) Извршните членови на одборот на директори, односно управниот
одбор или управителот на друштвото, веднаш по добивањето на
извештајот за извршената ревизија, на одборот на директори, на
надзорниот одбор, односно на контролорот им ги доставуваат
финансиските извештаи и годишниот извештај за работа на друштвото,
заедно со годишната сметка. Истовремено, на одборот на директори, на
надзорниот одбор, односно на контролорот му се доставува и предлог на
одлука за распределба на остварената добивка, која ќе биде доставена на
собирот на содружниците, односно до собранието за одлучување.
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б) Неизвршните членови на одборот на директори, надзорниот одбор,
односно контролорот е должен да ги провери годишните сметки и
финансиските извештаи и предлогот на одлуката за распределба на
добивката. На барање на неизвршните членови на одборот на директори,
односно на надзорниот одбор, овластениот ревизор е должен да
присуствува на состанокот на одборот на директори, односно на
надзорниот одбор.

в) Неизвршните членови на одборот на директори, надзорниот одбор,
односно контролорот му поднесува на собирот на содружниците, односно
на собранието писмен извештај за резултатите од контролата. Во
извештајот неизвршните членови на одборот на директори, надзорниот
одбор, односно контролорот го соопштуваат начинот на кој извршиле
контрола и обемот на контролата над управувањето со друштвото за време
на претходната деловна година. Во извештајот тие се изјаснуваат и за

82 Член 479
83 Член 480
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резултатите од извршената ревизија спроведена од страна на овластениот
ревизор, за годишната сметка и за финансиските извештаи и за
приговорите на ревизорот на составената годишна сметка и на
финансиските извештаи и предлага дали тие да бидат усвоени или не.
Со ЗТД се пропишани и следните процедури и рокови84:

а) Годишната сметка усвоена од органот на управување се доставува до
Централниот регистар најдоцна до крајот на месец февруари.

б) Одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работа на
друштвото, органот на управување најдоцна 30 дена од денот на нивното
одобрување, но не подоцна од 30 јуни, во препис, ги доставуваат до
Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар и ги ставаат во
деловната или во друга просторија на увид. Право на увид има секој
содружник или акционер. Ревидираната годишна сметка, односно
ревидираните финансиски извештаи во кои се утврдени отстапувања во
податоците на веќе поднесената годишна сметка, односно на веќе
поднесените финансиски извештаи, Централниот регистар има обврска да
ги обработи.

в) Друштвото со дејност банкарски и други кредитни работи и работи на
осигурување, во рок од 15 дена од денот на одржувањето на собранието, ги
објавува обрасците определени со ЗТД, без белешките за применетите
сметководствени политики и другите објаснувачки белешки на начин
пропишан со закон, а задолжително во ,,Службен весник на Република
Македонија”.

д) Кога друштвото објавува во дневен весник годишна сметка и
финансиски извештаи, дури и кога на тоа не е обврзано, мора да ги објави
како што се одобрени од собирот на содружниците, односно од
собранието, без измени и дополнувања, вклучувајќи го и извештајот на
овластениот ревизор.
84 Член 477
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г) Обврска за објавување имаат и другите големи друштва и друштвата кои
котираат на берза.
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Што се однесува до консолидираните финансиски извештаи, ЗТД85
пропишува дека:

- Трговското друштво секоја година составува и објавува консолидирани
финансиски извештаи и за други друштва во кои има превладувачко
влијание. Овие извештаи се изготвуваат според меѓународните
сметководствени стандарди.

- Консолидираните финансиски извештаи мораат да бидат составени на
ист датум на кој се составени и финансиските извештаи на друштвото со
превладувачко влијание.

- Консолидираните финансиски извештаи содржат консолидиран биланс
на состојба, консолидиран биланс на успех, консолидиран извештај за
паричните текови, консолидиран извештај за промените во главнината и
белешки кон консолидираните извештаи, применетите сметководствени
политики и други објаснувачки белешки.
- Консолидираните финансиски извештаи не можат да бидат одобрени без
да биде извршена ревизија. Консолидираните финансиски извештаи
друштвото ги дава на ревизија на овластен ревизор. Друштвото овластено
за ревизија утврдува дали годишниот извештај за работењето на друштвото
е во согласност со консолидираните финансиски извештаи за истата
деловна година.
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- Одобрените консолидирани финансиски извештаи, заедно со
годишниот извештај за работа на друштвото, органот на управување,
најдоцна 30 дена од денот на нивното одобрување, во препис, ги доставува
до Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар и ги става во
деловната или друга просторија на увид. Право на увид има секој
содружник, односно акционер.

- Одобрените консолидирани финансиски извештаи заедно со годишниот
извештај од работењето и со извештај за ревизијата одобрени од собирот
на содружниците, односно собранието, се објавуваат на ист начин и под
исти услови како и финансиските извештаи на друштвата.
85 Член 504

IFC-priracnik:new-moment-Anglisko7.qxd

05.04.2008

09:51

Page 141

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ

Законот за банки, пак, пропишува дека86:

- Банката е должна во рок од осум дена по усвојувањето на годишниот
извештај за работењето, да достави примерок до НБРМ заедно со
извештајот за извршената ревизија.

- Банка во која странска банка остварува контрола е должна до НБРМ да
достави и годишен извештај за работењето и извештај од извршената
ревизија на странската банка која остварува контрола најдоцна во рок од 30
дена од нивното издавање.

Банката е должна извештајот за извршената ревизија и годишните
финансиски извештаи заедно со белешките кон извештајот да ги направи
достапни до јавноста и да објави биланс на состојба, биланс на успех,
извештај за промена на капиталот извештај за парични текови и извештајот
на ревизорот кон годишните финансиски извештаи, во барем еден дневен
весник, во рок од 15 дена од усвојувањето на извештајот од страна на
собранието на банката.
Согласно Законот за хартии од вредност, друштвата кои се водат во
регистарот на КХВ имаат обврска да ги достават до Комисијата
финансиските извештаи подготвени во согласност со меѓународните
стандарди за финансиско известување, заедно со мислење на овластен
ревизор подготвено во согласност со меѓународните ревизорски стандарди
во рок од четири месеци по завршувањето на секоја календарска година.

Компаниите кои се наоѓаат на супер котација ги објавуваат целосните
консолидирани ревидирани финансиски извештаи (ревизорско мислење,
ревидиран биланс на состојба, ревидиран биланс на успех, ревидиран
извештај за паричните текови, ревидиран извештај за промените во
капиталот и ревидирани белешки кон финансиските извештаи) на
македонски и на англиски јазик;
86 Член 110 од Законот за банките
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Согласно Правилата за котација на Македонската берза, компаниите чии акции
се котирани на Официјалниот пазар имаат обврска преку Берзата да ги
објават ревидираните финансиски извештаи во рок од 30 дена по нивното
усвојување од страна на собранието на акционери, и тоа:
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Компаниите кои се наоѓаат на берзанска котација објавуваат дел од
консолидираните ревидирани финансиски извештаи (ревизорско
мислење, ревидиран биланс на состојба, ревидиран биланс на успех,
ревидиран извештај за паричните текови и ревидиран извештај за
промените во капиталот) на македонски јазик.
Најдобри практики: Компанијата има право од надворешниот
ревизор да добие релевантни информации за законските барања
поврзани со ревизијата, како и сите акти врз основа на кои се
дадени ревизорските коментари и заклучоци.

Компанијата има обврска да склучи договор со надворешниот
ревизор за вршење на ревизија, да му помага на ревизорот за
успешно извршување на ревизијата, да не ја попречува ревизијата,
како и да ја плати услугата на надворешниот ревизор дури и кога
заклучоците на ревизорите не се совпаѓаат со мислењето на
овластените лица на компанијата.

2.4. Назначување на надворешен ревизор
Избор на овластен ревизор врши собранието на друштвото пред истекот
на деловната година за која се врши ревизијата.

Кога се работи за банка, таа е должна да определи друштво за ревизија, за
што ја известува НБРМ во рок од 15 дена од денот на одлуката за избор на
ревизор87.
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Гувернерот нема да го прифати избраното друштво за ревизија доколку
истото88:

1) Има помалку од три години искуство во вршење на ревизии;
2) Е поврзано лице со банката;
3) Во последните три години давало консултантски услуги на банката;
4) Во последните три години било под мерки изречени од страна на
Институтот на овластени ревизори и
5) Има несоодветна експертиза или не постапува согласно со ревизорските
стандарди.
87 Член 105 од Законот за банките
88 Исто
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Доколку гувернерот не го прифати друштвото за ревизија, тој за тоа ја
известува банката во рок од 15 дена од добивањето на известувањето за
избраното друштво за ревизија и бара од банката да определи друго
друштво за ревизија.

Банката е должна да определи друго друштво за ревизија во рок од 45 дена
по добивањето на известувањето за неприфаќање на друштвото за ревизија.
Исто друштво за ревизија може да изврши најмногу пет последователни
ревизии на годишните финансиски извештаи на една банка89.

Во Кодексот за корпоративно управување на друштвата котирани на
Македонската берза е наведено дека oрганот на управување односно
органот на надзор треба да се грижи за интегритетот на процесот на избор
на независен ревизор и на процесот на обработка на ревизорскиот
извештај.
Најдобри практики: Надзорниот одбор до собранието на
акционери треба да предложи кандидати за надворешен ревизор.
За уште подобра практика се смета онаа кај која надзорниот одбор
објавува отворен јавен повик за ревизорски услуги, при што
постапката на избор треба да ја спроведе одборот за ревизија.

а) Кој може да биде надворешен ревизор?

Законски или договорни ревизии во Република Македонија може да врши
само овластен ревизор кој е член на Институтот на овластени ревизори.
Институтот на овластени ревизори е форма на професионално коморско
здружување на овластените ревизори, чии членови се овластени ревизори,
друштва за ревизија и овластени ревизори-трговци поединци. Институтот
има својство на правно лице, а неговата работа ја следи Министерот за
финансии. Лице кое нема статус на овластен ревизор и кое не е член на
Институтот, не може да врши ревизија во Република Македонија или да се
89 Исто
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Ревизија можат да врши друштво за ревизија или овластен ревизор,
регистриран како трговец поединец под услови и на начин утврдени со
Законот за ревизија и Законот за трговските друштва. (За обата случаи ќе го
користиме терминот „овластен ревизор“.)
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претставува како ревизор, ниту може да користи каква било ознака или
опис кои ќе создадат впечаток дека е ревизор.

Институтот води регистар на овластени ревизори и регистар на друштва за
ревизија и овластени ревизори - трговци поединци. Податоците од
регистарот на друштвата за ревизија Институтот се јавни и можат да се
најдат на веб страницата на Институтот и во билтенот на Институтот.
б) Кој не може да ја врши ревизијата?
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Во Законот за ревизија се наведени следните ограничувања за вршење
ревизија 90:

Ревизија не може да врши:
1) Друштво за ревизија кое е акционер, вложувач на средства или основач
на субјектот кај кој се врши ревизијата;
2) Друштво за ревизија, кај правно лице кое е акционер, вложувач на
средства или основач на тоа друштво за ревизија;
3) Друштво за ревизија чиј основач истовремено е и основач на субјектот
кај кој се врши ревизија;
4) Овластен ревизор кој е акционер, вложувач на средства, партнер или
основач на субјектот кај кој се врши ревизијата;
5) Овластен ревизор кој во субјектот кај кој се врши ревизијата и во
годината чии финансиски извештаи се предмет на ревизија, бил законски
застапник, член на управниот или надзорниот одбор на тој субјект или
учествувал во водењето на неговите деловни книги и изготвувањето на
финансиските и даночните извештаи;
6) Овластен ревизор кој е во брачна врска, директно сродство или
индиректно сродство до второ колено, или е поврзан со посвојување,
старателство или туторство со овластениот застапник, членот на управниот
и надзорниот одбор на субјектот кај кој се врши ревизијата;
7) Овластен ревизор кој е партнер или вработен од службеник на субјектот
кај кој се врши ревизијата и
8) Овластениот ревизор или друштво за ревизија кое има директна или
индиректна деловна врска или финансиски интерес кај субјектот кај кој се
врши ревизијата или кој било од неговите службеници, членови на
управата или акционери.
90 Член 24
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Овластениот ревизор додека врши ревизија кај субјектот, во исто време не
смее да му ги обезбедува следниве услуги:
1) Книговодствени или други услуги поврзани со сметководствената
евиденција, годишните сметки или годишните консолидирани сметки на
субјектот кај кој се врши ревизија;
2) Изготвување и воведување на финансиски информациски системи;
3) Услуги на внатрешна ревизија како надворешен соработник;
4) Учество во економски интерес, директно или индиректно, во субјект или
каков било поврзан субјект за кој тој бил ангажиран да врши надворешна
ревизија и
5) Други активности што ќе ги пропише Институтот со свои акти.
Најдобри практики: Во САД, актот Sarbanes-Oxley од 2002 година
забранува сметководствените фирми да обезбедуваат останати
услуги на клиентите кај кои вршат ревизија, вклучувајќи: водење на
книговодство или останати услуги поврзани со сметководствената
евиденција на клиентот кај кој се врши ревизија; дизајнирање и
имплементација на финансиски информациони системи; услуги на
вршење проценка; актуарски услуги; услуги на внатрешна ревизија
како надворешен консултант; функции на управување со човечки
ресурси; брокерски, дилерски, услуги на инвестиционо советување
или инвестиционо банкарство; правни или експертски услуги кои
не се поврзани со ревизијата; било кои други услуги кои одборот
на директори ќе ги утврди како недозволени.

Исклучок се неревизорските услуги кои не се погоре наведени, а се
одобрени од одборот за ревизија. Одборот за ревизија треба да ги
наведе овие услуги во своите периодични извештаи. Друг исклучок
е доколку неревизорските услуги учествуваат со помалку од 5% од
вкупниот износ кој му се плаќа на ревизорот, услуги кои не биле
препознаени како неревизорски услуги во моментот на
ангажирање и доколку одборот за ревизија ги одобри тие услуги
пред завршувањето на ревизијата.

За ангажирање на надворешен ревизор, друштвото склучува договор со
ревизорот по неговиот избор од страна на собранието на акционери.
Законската регулатива не наведува кој е потписник на договорот во име на
компанијата, но во практиката тоа е најчесто генералниот директор.
Договорот со надворешниот ревизор ги утврдува правата и обврските на
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в) Договор со надворешниот ревизор
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надворешниот ревизор, правата на компанијата, а може да содржи и други
одредби за кои ќе се договорат двете договорните страни. Договорот
секогаш содржи одредба за износот што компанијата треба да го плати на
надворешниот ревизор како надоместок за извршената услуга. Процедурата
за плаќање на надоместокот на надворешниот ревизор, како и висината на
надоместокот, не смеат да зависат од резултатите од ревизијата.
Најдобри практики: Акционерите на компанијата треба да бидат
известени за износот на надоместокот кој ќе му биде платен на
надворешниот ревизор за извршената услуга.

2.5. Поднесување на извештаи
Ревизорот ги има следните обврски за поднесување на извештајот за
ревизија91:

Овластениот ревизор за извршената ревизија на годишните сметки и
финансиските извештаи поднесува извештај до акционерите или
содружниците за сметките врз кои тој извршил ревизија. Извештајот се
разгледува на годишното собрание на субјектот и е достапен за контрола и
прашања од кој било акционер или содружник.
Овластениот ревизор, одговорен за вршење ревизија на консолидирани
годишни сметки, доставува извештај до акционерите или содружниците за
консолидираните сметки кои биле предмет на ревизија.
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Во Законот за банките се наведени следните обврски за банките поврзани
со ревизорските извештаи92:

Друштвото за ревизија е должно извештајот за извршената ревизија на
годишниот финансиски извештај истовремено да го достави до управниот
одбор на банката, надзорниот одбор на банката, НБРМ и Министерството
за финансии и тоа најдоцна до 30 април во тековната година за
претходната календарска година.
Народната банка може од друштвото за ревизија да побара дополнителни
објаснувања и податоци во врска со извештајот за извршената ревизија.
Друштвото за ревизија е должно работните материјали од ревизијата на
било која банка да и’ ги направи достапни на НБРМ, ако таа тоа го побара.

91 Член 29 од Законот за ревизија
92 Член 108
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Најдобри практики: Надворешниот ревизор во текот на
ревизијата треба да ги идентификува (потенцијалните) грешки,
небрежности и прекршувања на законите или актите на
компанијата и веднаш за нив да го извести надзорниот одбор или
одборот за ревизија. Надворешниот ревизор треба да ја
предупреди компанијата, колку што е можно побрзо и на соодветно
ниво на одговорност, за значајните слабости во дизајнирањето или
функционирањето на сметководствениот систем и системот на
интерна контрола за кои стекнал сознанија. Надзорниот одбор или
Одборот за ревизија треба да преземат соодветни мерки за
решавање на овие проблеми.
Ако компанијата планира да пристапи на меѓународните пазари на
капитал, надворешниот ревизор треба да го изготви извештајот во
согласност со Меѓународните ревизорски стандарди издадени од
Меѓународната федерација на сметководители.

2.6. Одговорност на надворешниот ревизор
Овластениот ревизор одговара за точноста на утврдените состојби во
постапката на ревизијата и за даденото мислење во ревизорскиот извештај.

Институтот на овластени ревизори ја следи примената на Меѓународните
стандарди за ревизија и Кодексот на етика за професионални
сметководители на ИФАЦ кај друштвата за ревизија и, во случај на нивна
повреда, покренува дисциплински постапки и изрекува мерки. Таквите
мерки вклучуваат93:

93 Член 14 од Законот за ревизија
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- Опомена;
- Времено исклучување од членство во Институтот на друштвото за
ревизија или овластениот ревизор - трговец поединец и
- Трајно исклучување од членството во Институтот на друштвото за
ревизија или овластениот ревизор - трговец поединец.
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3. Одбор за ревизија
Компаниите со добро корпоративно управување формираат посебен орган
- одбор за ревизија, чиј делокруг на работа претставуваат три главни
области: финансиското известување, управувањето со ризикот и
внатрешната и надворешната ревизија. Во Македонија одбор за ревизија
согласно закон се задолжени да формираат банките. Цел на формирањето
на овој орган е да му помага на надзорниот одбор на банката во
обезбедувањето целосен увид во квалитетот и интегритетот на
сметководството, системите на внатрешната контрола и финансиските
практики на банката.
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Најдобри практики: Најдобрите меѓународни практики упатуваат
дека е добро целите, задачите и одговорностите на одборот за
ревизија да се уредат со посебен внатрешен акт на компанијата,
на пример правилник за одборот за ревизија. На пример,
Њујоршката берза сугерира таквиот акт да ги содржи следните
одредби:

• Цел на Одборот за ревизија е да му помага на Надзорниот
одбор во надгледувањето на интегрираност на финансиските
извештаи на компанијата, усогласеноста на компанијата со
законските и регулаторните барања, квалификациите и
независноста на независниот надворешен ревизор, како и
дејствувањето на системот за внатрешна контрола и на
надворешниот ревизор, од една, и да изготви извештај кој
согласно правилата на Комисијата за хартии од вредност треба
да биде вграден во годишниот извештај на компанијата, од
друга страна.
• Задачите и одговорностите на Одборот за ревизија вклучуваат:
o Најмалку еднаш годишно да обезбеди независен ревизорски
извештај и истиот да го провери;
o Со менаџментот и со независниот ревизор да дискутира за
годишните ревидирани извештаи и за тримесечните
финансиски извештаи;
o Да дискутира за објавените јавни известувања за приходите
на компанијата, како и за финансиските информации и
приходите на компанијата кои им се дадени на аналитичари
и на рејтинг агенции;
o По потреба, да обезбеди совети и помош од надворешни
правни, сметководствени и други советници;

IFC-priracnik:new-moment-Anglisko7.qxd

05.04.2008

09:51

Page 149

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ

o Да дискутира за политиките на компанијата, особено за
оценката на ризикот и управувањето со ризикот;
o Да остварува одделни средби со менаџментот, внатрешните
ревизори и независните ревизори најмалку еднаш на три
месеци;
o Да ги разгледа со надворешниот ревизор проблемите или
тешкотиите настанати за време на ревизијата, како и
одговорот на менаџментот во врска со тие проблеми;
o Да изготви јасни политики за вработување на лица кои
работат или работеле кај независниот ревизор и
o Да поднесува редовни извештаи до Одборот на директори.
• Да изготвува годишна оценка на работењето на Одборот за
ревизија.

3.1. Функции на одборот за ревизија

• Ги разгледува финансиските извештаи на банката и се грижи за
точноста и транспарентноста на објавените финансиски
информации за работењето на банката во согласност со прописите
за сметководство и меѓународните сметководствени стандарди;
• Ги разгледува и оценува системите за внатрешна контрола на
банката;
• Ја следи работата и ја оценува ефикасноста на службата за
внатрешна ревизија;
• Го следи процесот на ревизија на банката и ја оценува работата на
друштвото за ревизија (независниот ревизор);
• Ги донесува сметководствените политики на банката;
• Ја следи усогласеноста на работењето на банката со прописите што
се однесуваат на сметководствените стандарди и финансиските
извештаи;

93 Член 91 од Законот за банките
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Функциите на одборот за ревизија се непосредно поврзани со целите за
неговото формирање. Бидејќи во овој момент во нашата земја
формирањето на одбор за ревизија е задолжително само за банките, ќе се
задржиме на одредбите од Законот за банките што се однесуваат на
делокругот на неговата работа. Одборот ги извршува следните работи94:
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• Одржува состаноци со управниот одбор, службата за внатрешна
ревизија и друштвото за ревизија во врска со утврдени
неусогласености со прописите и слабостите во работењето на
банката;
• Ги разгледува извештаите на одборот за управување со ризици;
• Предлага избор на друштво за ревизија (независен ревизор).
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Циркуларот за корпоративно управување во банките поопширно ги
опишува функциите на одборот за ревизија.Според Циркуларот, тие
функции опфаќаат:

• Воспоставување на соодветни сметководствени процедури и контрола на
усогласеноста на овие процедури со законот и други прописи. Овој орган, со
оглед на својот состав, треба да има носечка улога во
имплементирањето на меѓународните сметководствени стандарди.
Во остварувањето на оваа функција, соодветни линии на
комуникации се воспоставуваат со службата за сметководство и
службата за внатрешна ревизија. Доколку постојат проблеми и
слабости идентификувани од страна на ревизорите во однос на
сметководствената евиденција, како и почитувањето на постојните
политики и законската регулатива во овој домен, овој орган
обезбедува навременост во однос на преземањето соодветни
корективни активности од страна на менаџментот.
• Увид во работењето на Службата за внатрешна ревизија, преку
одобрување на годишниот план за ревизии. Конечната
верификација на планот се врши од страна на надзорниот одбор на
банката. Исто така, службата за внатрешна ревизија доставува до
одборот глобален извештај, во кој се врши оценка на адекватноста
на системите за внатрешна контрола, на евентуално
идентификуваните недостатоци и степенот на реализација на
планот за ревизии (најмалку еднаш на три месеци).
• Разгледување на понудите за извршување на надворешна ревизија
од страна на овластените ревизорски куќи и доставување на
мислење до надзорниот одбор;
• Обезбедување формална писмена изјава од ревизорите за
постоењето на евентуалниот конфликт на интереси, т.е. за
односите меѓу ревизорите и банката, најголемите комитенти и
акционери и проценка на потенцијалното влијание на овие
поврзаности врз објективноста и независноста на ревизорот;
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• Вреднување на работата на надворешните ревизори; врши увид во
содржината на ревидираните финансиски извештаи и за истото
дискутира со врвниот менаџмент на банката и надворешните
ревизори.

Кодексот за корпоративно управување на Македонската берза е прв
документ во кој попрецизно се обработува функцијата за ревизија во
компаниите. Со Кодексот се препорачува формирање на „комисија за
ревизија“, која би имала задача да ги надгледува активностите на извршните
директори односно на управниот одбор од аспект на:
• Функционирањето на системите за управување со внатрешен ризик
и контрола, вклучувајќи и надгледување на спроведувањето на
соодветните законски правила и прописи, како и надгледување на
функционирањето на кодексот на однесување;
• Изготвувањето и поднесувањето на финансиските извештаи (избор
на сметководствени правила, примена и оценка на ефектите од
новите правила, информации за користењето на одредени
предвидени ставки од годишната сметка, предвидувања, работата на
внатрешните и надворешните ревизори, итн.);
• Усогласеноста со препораките и наодите на внатрешните и
надворешните овластени ревизори;
• Улогата и функционирањето на одделот (службата) за внатрешна
ревизија;
• Политиката на компанијата во однос на даночното планирање;
• Односите со надворешниот овластен ревизор, вклучувајќи ги
неговата независност, надоместокот, како и сите други услуги
надвор од ревизијата на компанијата;
• Финансирањето на компанијата;
• Примената на информатичката и комуникациската технологија.
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Кодексот упатува и дека комисијата за ревизија треба да соработува со
надворешниот овластен ревизор, особено доколку тој утврди
нерегуларности во содржината на финансиските извештаи.
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Најдобри практики: Комисијата за одбори за ревизија на
Националното здружение на директори на корпорации на САД
(НАЦД) ги идентификува следните индикатори за ризикот кои
Одборот за ревизија треба да ги надгледува и внимателно да ги
проверува:

• Сложени деловни аранжмани со мала практична намена;
• Големи трансакции „во последен момент“, кои резултирале во
значајни приходи во кварталните или годишните извештаи;
• Промени на ревизорите заради сметководствени или ревизорски
несогласувања;
• Преоптимистички извештаи за јавноста во кои главниот извршен
директор (генералниот директор) настојува да ги наведе
инвеститорите да веруваат во иден раст;
• Широко диспензирани локации на бизнисот со децентрализирано
управување и слаб систем на внатрешно известување;
• Неконзистентност помеѓу документите за „дискусиите и анализите на
менаџментот“ (MD&A), изјавата на претседателот на одборот на
директори (President Letter) и соодветните финансиски извештаи на
кои тие се однесуваат;
• Настојувањата на генералниот или финансискиот директор да бидат
присутни на сите состаноци на одборот за ревизија со внатрешните
или надворешните ревизори;
• Постојано прикажување на блиски или идентични износи на
планираните и остварените резултати, како и менаџери кои секогаш
остваруваат 100% од можностите за бонус;
• Нерешителност, избегнување и/или недостаток на детали од
менаџментот или ревизорите во врска со некои прашања за
финансиските извештаи;
• Чести разлики во ставовите на менаџментот и надворешните
ревизори;
• Практика за испорака на месечните или кварталните нарачки во
последната седмица или последниот ден;
• Оневозможување на внатрешната ревизија нормално да ја извршува
својата функција;
• Невообичаени промени во билансот на успех, промени на некои
трендови или на важни односи во финансиските извештаи, како на
пример побарувања кои растат побрзо од приходите или обврски кои
постојано се одлагаат;
• Невообичаени сметководствени политики, особено за признавање на
приходи и однапред платени трошоци, како на пример признавање на
приходи пред производите да бидат испорачани или однапред
плаќање на трошоци кои вообичаено се водат како обврски;
• Сметководствени методи кои ја преферираат формата пред
суштината;
• Сметководствени принципи/практики различни од нормите во
индустријата и
• Бројни и/или повторувани нерегистрирани или „отфрлени“
прилагодувања во врска со годишната ревизија.
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3.2. Состав на Одборот за ревизија
Во меѓународната деловна пракса критериумите за избор на членови на
одборот за ревизија се определуваат во статутот на компанијата. Истата
практика би требало да се применува и во нашата земја.
Во Македонија, во Законот за банките се вклучени следните одредби во
врска со составот на одборот за ревизија95:

• Одборот за ревизија во банка се состои од најмалку пет, но не
повеќе од девет члена.
• Мнозинството членови во одборот за ревизија се избираат од
редот на членовите на надзорниот одбор, а останатите членови се
независни.
• Најмалку еден член на одборот за ревизија треба да биде овластен
ревизор.
• Вработен во друштвото за ревизија кое е избрано да врши годишна
ревизија на банката не може да биде член на одборот за ревизија.
• Членовите на одборот за ревизија од своите редови избираат
претседател кој е одговорен за организација на работата на одборот
за ревизија.

• Лице со посебни права и одговорности во банка задолжително
треба да има соодветно високо образование и познавање на
прописите од областа на банкарството и/или финансиите и да има
соодветно искуство кое обезбедува сигурно и стабилно управување
со банката.
• Лице со посебни права и одговорности во банка не може да биде
лице:
• Член на Советот на НБРМ;
• Вработено во НБРМ;
• Кое е осудено со казна затвор за кривични дела од областа на
банкарството и финансиите;

95 Исто

96 Член 83 од Законот за банките
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Членовите на одборот за ревизија спаѓаат во групата на лица со посебни
права и одговорности во банката. Затоа, за нив важат следните услови96:
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• На кое му е изречена прекршочна санкција, односно казна
забрана за вршење професија, дејност или должност;
• Кое не поседува репутација со што може да биде загрозено
сигурното и стабилното работење на банката;
• Кое не ги почитува одредбите на законот и прописите
донесени врз основа на закон и/или не ги спроведувало или
не ги спроведува и/или постапувало или постапува
спротивно на мерките изречени од гувернерот, со што биле
или се загрозени сигурноста и стабилноста на банката;
• Член на надзорен одбор, одбор за управување со ризици,
одбор за ревизија и управен одбор на друга банка или
вработен во друга банка или
• Кое извршувало функција на лице со посебни права и
одговорности во банка или друго правно лице во кое била
воведена администрација или над кое е отворена стечајна
или ликвидациона постапка, освен доколку недвосмислено,
врз основа на расположливите документи и податоци се
утврди дека лицето не придонело за настанување на условите
за воведување на администрација, стечајна или
ликвидациона постапка или функцијата ја вршело
непосредно пред или по настанување на причините кои
довеле до воведување на администрација, отворање на стечај
или спроведување на ликвидациона постапка.
• Член на одбор за ревизија на банка не може да биде лице кое е
поврзано лице со правно лице во кое банката има учество.

Членови на одборот за ревизија, покрај наведените општи услови за лица
со посебни права и одговорности, треба да имаат познавање и за97:
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• Работењето на банката, нејзините производи и услуги;
• Ризиците на кои е изложена банката;
• Системите за внатрешна контрола и политиките за управување со
ризици на банката и
• Сметководството и ревизијата.

Кодексот за корпоративно управување на Македонската берза наведува
дека:
97 Член 91 од Законот за банките
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• Претседател на комисијата за ревизија не може да биде
претседателот на одборот на директори, односно надзорниот
одбор ниту пак поранешен извршен директор односно поранешен
член на управниот одбор на компанијата, најмалку две години по
завршувањето на функцијата;
• Најмалку еден член на комисијата за ревизија треба да биде експерт
во областа на финансиите. Во годишниот извештај се наведува
името на овој член на комисијата.
Најдобри практики: Квалификациите на членовите на одборот за
ревизија треба да влеваат доверба дека се способни и волни да ги
откриваат сметководствените неправилности и да дејствуваат во
најдобар интерес за компанијата и нејзините акционери.
Препорака е само лица со неспорна репутација да бидат избрани
за членови на надзорниот одбор и оттаму избрани во одборот за
ревизија.
Бидејќи одборот за ревизија е дел на надзорниот одбор, тој се
состои единствено од членови на надзорниот одбор. Одборот за
ревизија треба да има најмалку три члена, иако тоа може да биде
проблем за малите надзорни одбори. На состаноците на одборот
за ревизија може да присуствуваат и трети лица (на пример,
надворешниот ревизор или членови на внатрешната ревизија), но
тие не треба да бидат членови на одборот за ревизија.
За претседател на одборот за ревизија треба да биде избрано
искусно лице. Независноста, подготвеноста и лидерските
способности на претседателот се пресудни за успехот на одборот
за ревизија.
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По можност, одборот за ревизија треба да биде составен во целост
од независни членови на надзорниот одбор. Ако тоа не е можно,
претседател на одборот за ревизија треба да биде независен член
на надзорниот одбор, а одборот да биде составен само од
неизвршни членови на надзорниот одбор.
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3.3. Одржување на состаноци и поднесување на извештаи
Во практиката на банките согласно Законот за банки98, одборот за ревизија
се состанува најмалку еднаш на три месеци или на барање на надзорниот
одбор. Одборот за ревизија донесува деловник за работа што го одобрува
надзорниот одбор на банката.
Одборот за ревизија најмалку еднаш во три месеци го известува надзорниот
одбор на банката за својата работа.
Одборот за ревизија најмалку еднаш годишно врши оцена на сопствената
работа од аспект на поединечните членови и колективно.
Одборот за ревизија поднесува годишен извештај за својата работа до
надзорниот одбор и до собранието на банката, во кој е содржана претходно
донесената оцена.
Во Кодексот за корпоративно управување на Македонската берза е
наведено дека:
Комисијата за ревизија одлучува дали е потребно на нејзините состаноци
да присуствува претседателот на управниот одбор односно главниот
извршен директор, финансискиот директор, надворешниот овластен
ревизор и внатрешниот овластен ревизор;
Комисијата за ревизија се состанува со надворешниот овластен ревизор по
потреба, но најмалку еднаш годишно, без присуство на извршните
директори односно членовите на управниот одбор.
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Најдобри практики: Доколку на состанок на надзорниот одбор се
разгледуваат прашања од делокругот на одборот за ревизија,
одборот за ревизија треба да одржи состанок пред состанокот на
надзорниот одбор. Состанокот на одборот за ревизија треба да се
одржи доволно пред состанокот на надзорниот одбор, така што
своите наоѓања и заклучоци ќе може благовремено да му ги
достави на надзорниот одбор.

Одборот за ревизија би требало да се состанува најмалку еднаш
месечно за да изготвува препораки за надзорниот одбор. Сепак,
бидејќи месечните состаноци можат да претставуваат товар или
трошок, Комбинираниот кодекс за корпоративно управување на
Велика Британија препорачува одборот за ревизија да одржува
состаноци на клучните датуми за финансиско известување, но не
98 Исто
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помалку од три пати месечно. Претседателот на одборот за
ревизија ќе одржува и дополнителни состаноци за да воспостави
тековни и неформални контакти со претседателот на надзорниот
одбор и генералниот директор.
Одборот за ревизија треба:

• Редовно да го известува надзорниот одбор за прекршувањата
на процедурите и законите од страна на овластените лица во
компанијата;
• Да го известува надзорниот одбор за лицата кои се одговорни
за неправилностите и околностите под кои тие се случиле;
• Да врши анализи и да му дава препораки на надзорниот одбор
за ризикот поврзан со трансакциите и работењето на
компанијата.

3.4. Пристап до информации и средства на одборот за ревизија
Членовите на одборот за ревизија треба да имаат слободен пристап до
документите и информациите на компанијата за да можат непречено да ја
вршат својата функција. Внатрешниот правен советник (секретар) на
друштвото често игра клучна улога во обезбедувањето слободен тек и
пристап до податоците и информациите за компанијата.

Одборот за ревизија треба да биде овластен да ангажира надворешни
ревизорски, финансиски, правни и други професионални советници без
да бара одобрение од надзорниот одбор или извршните директори, и за
тоа да му бидат обезбедени соодветни средства.

4. Внатрешна контрола

• Веродостојност и точност на финансиското известување
• Ефикасност и ефективност на активностите и операциите на
компанијата
• Усогласеност на работењето на компанијата со законите и
внатрешните акти на компанијата.
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Внатрешна контрола е процес за кој истовремено се одговорни
ннадзорниот одбор, менаџментот и вработените во компанијата. Цел на
внатрешната контрола е да обезбеди гаранција дека компанијата ги
постигнала следните цели:
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Придобивки од ефективна структура на внатрешната контрола се:

• Донесување на поквалитетни деловни одлуки;
• Стекнување (или враќање) на довербата на инвеститорите;
• Спречување на загуби на извори на средства;
• Обезбедување сигурност за средствата;
• Спречување на измами;
• Усогласеност со законите и прописите, и
• Стекнување на конкурентна предност преку најсовремени
оперативни активности.

Од аспект на деловната практика во Република Македонија, повторно ќе го
наведеме примерот од банкарскиот сектор. Народната банка на Република
Македонија, во Супервизорскиот циркулар бр.1 за системите на
внатрешната контрола, поставеноста на внатрешната ревизија, улогата на
надворешната ревизија и релацијата помеѓу внатрешната ревизија,
надворешната ревизија и банкарската супервизија, му посветува соодветно
внимание на прашањето на внатрешната контрола, ги објаснува нејзините
цели и аспекти, и ги опишува нејзините главни компоненти. Слични
решенија можат да се применат и кај останатите компании99.

4.1. Принципи на внатрешна контрола
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Системот на внатрешна контрола во компанијата треба да се базира на
следниве принципи:

• Системот на внатрешна контрола треба да функционира постојано
и без прекин. Таков систем и’ овозможува на компанијата
навремено да ги идентификува грешките и да ги предвидува
девијациите кои можат да се појават во иднина;
• И лицата вклучени во процесот на внатрешна контрола треба да
подлежат на контрола. Активностите на секое лице кое извршува
задачи од областа на внатрешната контрола, треба да бидат
исконтролирани барем уште од едно лице од системот на
внатрешна контрола;

99 Подетално за внатрешната контрола во македонските банки види во Супервизорскиот

циркулар бр.1 за системите на внатрешната контрола, поставеноста на внатрешната
ревизија, улогата на надворешната ревизија и релацијата помеѓу внатрешната ревизија,
надворешната ревизија и банкарската супервизија (НБРМ)
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• Во системот на внатрешна контрола треба да постои поделба на
задачите. Дуплирање на контролните функции треба да биде
забрането, а задачите треба да бидат распределени меѓу
вработените на начин кој ќе оневозможи едно исто лице да
извршува активности поврзани со распределба на операциите на
одредени средства, водење запис на тие операции, обезбедување и
чување на средствата, и попис на истите;
• Делегирање овластувања и давање одобрувања за операциите што
ги врши секој вработен во компанијата. Компаниите треба да
воведат процедури низ кои финансиските и деловните операции
ќе се извршуваат со авторизација и одобрување од страна на
овластени лица, во доменот на нивната надлежност;
• Единицата за внатрешна контрола треба да биде организациски
одвоена од останатите служби и да биде одговорна непосредно
пред органот на управување (најчесто тоа е надзорниот одбор). На
тој начин се обезбедува независност и објективност на внатрешната
контрола;
• Сите единици и оддели на компанијата треба да се обединат и да
соработуваат за да овозможат системот на внатрешна контрола да
биде исправно имплементиран;
• Потребно е да се воведе култура на постојан развој и усовршување.
Системот на внатрешна контрола на компанијата треба да обезбеди
воведување на новини, проширување и развој на постојните
процедури, и
• Потребно е да се воведе систем за навремено известување.
Навременото известување за проблемите озовможува надлежното
лице да делува веднаш и проблемите да се решаваат колку што е
можно побрзо.

4.2. Елементи на системот за внатрешна контрола

1. Амбиент за одвивање на контролата: Тоа е оној амбиент, по кој се
препознава „тонот“ на организацијата и кој влијае врз свесноста за
потребата од контрола (култура на контрола). Меѓу факторите на
амбиентот на контролата, ќе ги наброиме: интегритетот, етичките
вредности и компетентноста на вработените и лицата со посебни
овластувања; филозофијата на менаџментот и неговиот стил на
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Системот за внатрешна контрола ги вклучува следниве взаемно поврзани
елементи:
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работење; начинот на кој менаџментот ги делегира правата и
одговорностите и го организира и усовршува персоналот; и вниманието
и правецот што ги зазема надзорниот одбор.

Најдобри практики: Основен елемент на ефективните системи за
внатрешна контрола е во компанијата да е постигната целосна
прифатеност на потребата за контрола. Надзорниот одбор и
повисоките нивоа на менаџмент треба да ја нагласат важноста на
внатрешната контрола со збор и на дело. Тоа значи дека
менаџментот треба да ги негува етичките вредности и тоа да го
демонстрира преку начинот на своето работење, како внатре, така
и надвор од компанијата. Искажаниот збор, изнесените ставови и
делата на надзорниот одбор и на повисоките нивоа на менаџмент
влијаат врз интегритетот, етиката и останатите аспекти на
културата на контрола на компанијата.

2. Проценка на ризикот: Секоја компанија се соочува со низа на ризици
од надворешна и внатрешна природа. За да може да се изврши
проценка на ризикот, потребно е целите на компанијата да бидат јасно
поставени. Проценка на ризикот не е ништо друго туку идентификација
и анализа на ризиците за постигнување на целите на компанијата. Кога
ризикот е соодветно проценет, полесно се воспоставува системот за
управување со тој ризик.
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3. Контролни активности: Контролни активности се оние политики и
процедури кои ја зголемуваат сигурноста дека наредбите издадени од
страна на менаџментот ќе бидат извршени. Тие треба да обезбедат
сигурност дека се преземени неопходните активности за
идентификација на ризиците кои можат да го попречат остварувањето
на целите на компанијата. Контролните активности се спроведуваат во
рамките на целата компанија, на сите нивоа и во сите функции. Тие
вклучуваат различни активности, и тоа: издавање дозволи за
извршување на одредени задачи, издавање овластувања, издавање
потврди, усогласувања на различни активности, изготвување прегледи
за реализацијата на задачите, активности за обезбедување на средствата
и за раздвојување на должностите на одделни извршители.
Најдобри практики: Контролните активности треба да бидат
подеднакво строги и јасни за сите нивоа на извршување, како за
оние на врвот на компанијата, така и за оние кои се наоѓаат
најниско во хиерархијата. На тој начин се зајакнува вкупниот
кредибилитет на амбиентот во кој се одвива контролата.
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5. Следење на ефикасноста на системот за внатрешна контрола:
Ефикасноста на системот за внатрешна контрола повремено треба да
подлежи на проверка. Покрај тековните активности за следење на
контролата, може да се вршат и поголеми периодични проверки.
Тековното следење се врши за време на одвивањето на операциите. Тоа
го вклучува вообичаениот надзор од страна на менаџерите и
активностите што вработените ги вршат во рамките на работните
процедури. Колкави и колку чести ќе бидат проверките на системот за
контрола, зависи првенствено од проценката на ризикот и од
ефективноста на тековните процедури за следење. Недостатоците во
внатрешната контрола треба да бидат пријавени на хиерархиски
надреденото ниво, со тоа што најсериозните проблеми треба да се
пријават директно до врвниот менаџмент и до надзорниот одбор.
Врвниот менаџмент и надзорниот одбор треба да одлучат какви
санкции ќе бидат применети во случај на прекшувања во делот на
контролата и одлуките за тоа да ги соопштат пред проблемите воопшто
да настанат.
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4. Информации и комуникација: Битните информации мораат да
бидат идентификувани и комуницирани во форма и во време кои
овозможуваат вработените да ги извршуваат своите задачи без
потешкотии. Информациските системи треба да произведуваат
извештаи кои содржат оперативни, финансиски и информации за
усогласеноста на компанијата, со што се овозможува водењето и
контролата на бизнисот. Тие се занимаваат не само со внатрешни
податоци, туку и со информации за надворешни настани, активности и
услови неопходни за носење на информирани деловни одлуки и
надворешно известување. Ефективна комуникација мора да постои и во
поширока смисла - да тече нагоре, надолу и низ целата компанија. Секој
вработен мора да добие јасна порака од повисокото ниво на управување
дека контролата мора да биде сфатена сериозно. Вработените треба да
ја разберат својата улога во вкупниот систем за внатрешна контрола и да
препознаат на кој начин нивните активности се поврзани со работата на
другите. Од големо значење е менаџментот да го нагласи значењето и
намената на секој елемент на контролата. Значајните информации мора
да стигнат до менаџментот. Ефективна комуникација е неопходна и со
надворешните лица, на пример со купувачите, добавувачите,
регулаторот и акционерите.
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4.3. Органи и лица одговорни за внатрешна контрола
Внатрешната контрола е, до одреден степен, одговорност на секое лице во
компанијата и затоа треба да биде вклучена во описот на работното место
на секој вработен. Всушност, сите вработени произведуваат информации
што се користат во системот за внатрешна контрола или на било кој друг
начин влијаат врз квалитетот на контролата. Сите вработени треба да носат
одговорност проблемите во компанијата да ги комуницираат до
претпоставените. Истото важи и за случаите кога ќе забележат
неусогласеност со внатрешниот кодекс на однесување или со кодексот за
корпоративо управување на ниво на компанијата, доколку такви документи
постојат, или ако идентификуваат други видови на прекршување на
политиките на компанијата или нелегални постапки.
Најдобри практики: Одделот во компанијата задолжен за
програмите за корпоративна обука треба да се грижи сите
вработени, вклучително и раководните лица, да подлежат на обука
од областа на културата на контролата и контролниот систем во
компанијата.
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И покрај тоа што секоја компанија има свој специфичен систем за
внатрешна контрола, некои основни правила треба да се следат без оглед
на спецификите. Внатрешната контрола секогаш започнува на врвот на
компанијата, на ниво на надзорниот одбор и извршните органи.
Надзорниот одбор и извршните органи на компанијата се особено
одговорни за воспоставување на соодветнао контролно опкружување и
одржување на високи етички стандарди на сите нивоа во компанијата.
Одобрувањето на процедурите за внатрешна контрола е надлежност на
надзорниот одбор, најчесто преку одборот за ревизија. Одборот за ревизија
е овластен да врши проверка и проценка на ефикасноста на системот за
внатрешна контрола во целина и да подготви предлози за негово
подобрување. Имплементацијата на процедурите за внатрешна контрола е
одговорност на извршните органи.
Најдобри практики: Главната одговорност за системот на
контрола ја има генералниот директор. Повеќе од било кој друг во
компанијата, тој го воспоставува
оној “тон“ на врвот на
компанијата, кој влијае врз интегритетот и етиката во контролната
средина. Во поголемите компании генералните директори им
даваат инструкции на повисоките нивоа на менаџмент и го
проверуваат начинот на кој тие го контролираат работењето.
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Повисокиот менаџмент, од своја страна, им издава задачи за
воспоставување на поспецифични политики и процедури на
внатрешна контрола на вработените одговорни за работата на
одделите. На пример, контролата на системот за информатички
технологии треба да биде одговорност на директорот за
информатичка технологија. Овластените лица за финансии и
нивниот персонал се особено важни за системот на контрола.
Нивните контролни активности се протегаат и хоризонтолно и
вертикално низ оперативните и другите оддели во компанијата.

Извршните органи, особено генералниот и финансискиот директор,
формираат единици (служби или оддели), или назначуват лица кои се
одговорни за водење на секојдневните контролни активности.

4.4. Внатрешна ревизија
Внатрешната ревизија е составен дел на системот за внатрешна контрола на
компанијата. Додека внатрешната контрола има поширок опфат,
внатрешната ревизија е насочена кон зголемување на вредноста на
компанијата и подобрување на работата на компанијата. Таа го помага
остварувањето на целите на компанијата преку воведување на систематски
и дисциплиниран пристап за проценка и подобрување на ефективноста на
процесите на управување со ризици, контрола и корпоративно управување.
Поконкретно, внатрешната ревизија обезбедува веродостојност и
интегритет на информациите, усогласеност со принципите и правилата,
заштита на средствата, економична и ефикасна употреба на ресурсите и
остварување на поставените цели. Таа вклучува финансиски активности и
операции, вклучително системи, производство, инженеринг, маркетинг и
човечки ресурси.
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Внатрешниот ревизор треба да располага со соодветно ниво на
независност. Тоа може да се постигне преку поставување на неговата
одговорност непосредно пред надзорниот одбор (преку одборот за
ревизија), а не пред извршните органи на компанијата (генералниот или
финансовиот директор).
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Најдобри практики: Во реални услови е тешко функцијата на
внатрешната ревизија да биде целосно независна од менаџментот на
компанијата. Всушност, клучна менаџерска алатка е функцијата на
внатрешната контрола. Голем дел од нејзината полезност би се
изгубила доколку не постои правило за нејзина отчетност пред
менаџментот. Јасно препознавајќи ја потребата да се задржи
независност во текот на соработката со менаџментот, Институтот на
внатрешни
ревизори
предлага
внатрешниот
ревизор
административно да поднесува извештаи до извршните органи, а
функционално до одборот за ревизија.

Еве уште еден пример:

Најдобри практики: Во мај 2003 година, Комисијата за хартии од
вредност на САД усвои правило за имплементација на барањата од
секцијата 404 од актот Sarbanes-Oxley од 2002 година, со кое Комисијата
за хартии од вредност воведе обврска годишниот извештај на компанијата
да содржи: (1) Изјава за одговорноста на менаџментот за воспоставување
и одржување на адекватна структура на внатрешна контрола и процедури
за финансиско известување и (2) Проценка на менаџментот, со состојба
на крајот на последната фискална година, за ефективноста на системот
на внатрешна контрола на компанијата и процедурите за финансиско
известување. Секцијата 404 пропишува дека надворешниот ревизор на
компанијата треба да го потврди и да поднесе извештај за проценката на
менаџментот за ефикасноста на системот на внатрешна контрола на
компанијата и процедурите за финансиско известување во согласност со
стандардите пропишани од Одборот за надзор врз сметководството на
јавните компании (Public Company Accounting Oversight Board).

Според последните правила, годишниот извештај на менаџментот за
внатрешната контрола треба да содржи:
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• Изјава за одговорноста на менаџментот за воспоставување и
одржување на адекватна внатрешна контрола врз финансиските
извештаи на компанијата;
• Изјава во која се прикажува рамката што ја користи менаџментот за
проценка на ефикасноста на внатрешната контрола;
• Проценка на менаџментот за ефективноста на внатрешната контрола
со состојба на крајот на последната фискална година и
• Изјава дека ревизорот има издадено извештај за потврдување на
проценката на менаџментот.

Македонските компании треба да ги разгледаат можностите за примена на
најдобрите практики од областа на внатрешната контрола и ревизија. Тоа
ќе придонесе воедно да го подигнат и нивото и квалитетот на
корпоративното управување.
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Состав

Регулатива

Вработени во банката кои
извршуваат работи само на оваа
служба. Мнозинството поседуваат
овластување за ревизор.

Закон за банки

Надворешен ревизор

Надворешниот ревизор треба да
биде независен од компанијата во
сите аспекти

Оценување на:
- Билансот на состојбата;
- Билансот на успехот;
- Извештајот за паричен тек;
- Промените во висината на сопствените
средства и оцена на адекватноста на
капиталот;
- Нивото и промените во висината на
исправката на вредноста и издвоената
посебна резерва и за извршените отписи;
- Износот на преземените потенцијални
обврски;
- Ефектите од консолидацијата;
- Функционирањето на системите на
внатрешна контрола и извршувањето на
функцијата на внатрешна ревизија;
- Водењето на трговските книги;
- Сигурноста на информативниот систем;
- Адекватноста на сметководствените
политики и процедури, како и
вреднувањето на билансните и
вонбилансните средства и обврски;
- Усогласеноста на работењето со
прописите и
- Системите за управување со ризиците.
До акционерите на компанијата; До
управниот одбор на банката, надзорниот
одбор на банката, НБРМ и
Министерството за финансии
Закон за сметководство, Закон за ревизија,
Закон за трговски друштва, Закон за
банки, договор помеѓу компанијата и
ревизорот

Овластен ревизор (вообичаено друштво
за ревизија), член на Институтот на
овластени ревизори, независно од
менаџментот и акционерите, кое не врши
други услуги за компанијата

Одбор за ревизија

Членови на Надзорниот одбор (мнозинство) + независни членови;
најмалку еден член е овластен ревизор, но не ревизорот на банката

Закон за банките, Кодекс за корпоративно управување на
Македонската берза

До Надзорниот одбор (и Собранието на банката)

- Ги разгледува финансиските извештаи и се грижи за точноста и
транспарентноста на објавените финансиски информации;
- Ги разгледува и оценува системите за внатрешна контрола;
- Ја следи работата и ја оценува ефикасноста на службата за
внатрешна ревизија;
- Го следи процесот на ревизија и ја оценува работата на друштвото
за ревизија (независниот ревизор);
- Ги донесува сметководствените политики;
- Ја следи усогласеноста на работењето со прописите што се
однесуваат на сметководствените стандарди и финансиските
извештаи;
- Одржува состаноци со управниот одбор, службата за внатрешна
ревизија и друштвото за ревизија во врска со утврдени
неусогласености со прописите и слабостите во работењето;
- Предлага избор на друштво за ревизија (независен ревизор);
- Ги следи односите со надворешниот овластен ревизор, вклучувајќи
ги неговата независност, надоместокот, како и сите други услуги
надвор од ревизијата на компанијата;
- Ја надгледува усогласеноста со препораките и наодите на
внатрешните и надворешните овластени ревизори;
- Ја надгледува политиката на компанијата во однос на даночното
планирање;
- Го надгледува финансирањето на компанијата;
- Ја надгледува примената на информатичката и комуникациската
технологија.

Посебен орган формиран од Надзорниот одбор

09:51

До Надзорниот одбор, Управниот
одбор и Одборот за ревизија

- оцена на адекватноста и
ефикасноста на системите на
внатрешна контрола;
- оцена на спроведувањето на
политиките за управување со
ризиците;
- оцена на поставеноста на
информативниот систем;
- оцена на точноста и
веродостојноста на трговските
книги и финансиските извештаи;
- проверка на точноста,
веродостојноста и навременоста во
известувањето согласно со
прописите;
- следење на почитувањето на
прописите, етичкиот кодекс,
политиките и процедурите;
- оцена на системите за спречување
на перење пари и
оцена на услугите што банката ги
добива од друштвата за помошни
услуги на банката.

Независен организациски дел во
банката (компанијата)

05.04.2008

Поднесување на
извештаи

Главни
функции

Статус

Сумарен преглед на контролни и ревизорски функции во компанијата

Внатрешна ревизија
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Одобрени консолидирани финансиски извештаи со годишниот
извештај за работа

Трговско друштво

Дел од консолидираните ревидирани финансиски извештаи
(ревизорско мислење, ревидиран биланс на состојба, ревидиран
биланс на успех, ревидиран извештај за паричните текови и
ревидиран извештај за промените во капиталот) на македонски јазик

Компании на берзанска
котација

Преку систем за
Во рок од 30 дена по нивното
електронско известување усвојување од страна на
на берзата
собранието на акционери

Преку систем за
Во рок од 30 дена по нивното
електронско известување усвојување од страна на
на берзата
собранието на акционери

Компании на супер
котација

Правила за
котација на
македонска
берза

Во рок од четири месеци по
завршувањето на секоја
календарска година

Во рок од 15 дена од усвојувањето
на извештајот од страна на
собранието на банката

Во рок од 15 дена од усвојувањето
на извештајот од страна на
собранието на банката

Во рок од осум дена по
усвојувањето
Во рок од 30 дена од нивното
издавање

Во рок од 15 дена од денот на
одржување на собранието

Најдоцна 30 дена од денот на
нивното одобрување, но не
подоцна од 30 јуни

Најдоцна 30 дена од денот на
нивното одобрување, но не
подоцна од 30 јуни

Најдоцна до крајот на февруари
тековната година

Во кој рок
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Целосни консолидирани ревидирани финансиски извештаи
(ревизорско мислење, ревидиран биланс на состојба, ревидиран
биланс на успех, ревидиран извештај за парични текови, ревидиран
извештај за промените во капиталот и ревидирани белешки кон
финансиските извештаи) на македонски и англиски јазик

До КХВ
Финансиски извештаи подготвени во согласност со меѓународните
стандарди за финансиско известување, заедно со мислење на овластен
ревизор подготвено во согласност со меѓународните финансиски
стандарди

Друштва кои водат во
регистарот на КХВ

Биланс на состојба, биланс на успех, извештај за промената на
Во барем еден дневен
капиталот, извештај за паричните текови и извештај на ревизорот кон весник
годишните финансиски извештаи

Банка

Да ги направи достапни
до јавноста

Извештајот за извршената ревизија и годишните финансиски
извештаи заедно со белешките кон извештајот

До НБРМ

До НБРМ

Во „Службен весник на
Република Македонија“

Банка

Годишниот извештај за работењето, заедно со извештајот за
извршената ревизија
Банка во која странска
Годишен извештај за работењето и извештај од извршената ревизија
банка остварува контрола на странската банка

Банка

Друштво со дејност
Обрасци определени со ЗТД (без белешките за применетите
банкарство и осигурување сметководствени политики и другите објаснувачки белешки)

До Централен регистар

Одобрени финансиски извештаи со годишен извештај за работа

Трговско друштво
До Централен регистар

Каде

Годишна сметка

До Централен регистар

Што објавува / поднесува

Трговско друштво

Кој има обврска

05.04.2008

Закон за
хартии од
вредност

Закон за
банките

Закон за
трговски
друштва

Акт
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