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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 
 
ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА АД РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА, СКОПЈЕ 
 
Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 3 - 28) на АД РАДЕ КОНЧАР – 
АПАРАТНА ТЕХНИКА, Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештај на 
финансиската состојба на ден 31 декември 2019 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот 
за промените во главнината и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува и прегледот 
на значајни сметководствени политики и останати белешки. 

Одговорност на раководството за финансиските извештаи 

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски 
извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна 
Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на 
финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е 
резултат на измама или грешка. 

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. 
Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во 
Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја 
планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека 
финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување. 

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и 
обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на 
ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските 
извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот 
ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на 
финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни 
на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на 
Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени 
политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и 
оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. 

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат 
основа за нашето ревизорско мислење. 

 (продолжува) 
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 

 
ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА АД РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА, СКОПЈЕ 
 (продолжение) 

Мислење  

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални 
аспекти, финансиската состојба на АД РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА, Скопје на ден 31 декември 
2019 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во 
согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија. 

Обрнување на внимание 

Ние обрнуваме внимание на Белешка 11 кон придружните финансиски извештаи, каде што е обелоденето 
дека земјиштето во износ од 8.070 илјади денари на 31 декември 2019 година во целост се однесува на 
земјиште во Општина Аеродром и тоа: индустриско земјиште со површина од 5.176 м2, како и земјиште 
под згради со вкупна површина од 5.011 м2. Согласно имотниот лист, ова земјиште претставува 
заедничка сопственост со друго друштво во кој што не е дефиниран соодветниот дел на сопственост, 
односно поделба на земјиштето помеѓу двете друштва. Друштвото превзема активности за уредување и 
запишување на деловите на сопственост помеѓу двете друштва. На крајот на периодот на известување не 
може да се одреди соодветната сопственост на земјиштето помеѓу двете друштва. Нашето мислење не е 
модификувано во однос на ова прашање. 

Извештај за други правни и регулаторни барања 

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишниот извештај (прилог 1 кон 
финансиските извештаи) и годишната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи) во согласност со 
Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството, поднесени во 
Централниот регистар на Република Северна Македонија на 12 март 2020 година. Наша одговорност е да 
издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и 
финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за 
ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на 
ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи. 
Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се 
конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за 
годината што завршува на 31 декември 2019 година. 
 
  
ТП Ранѓеловиќ, Скопје  
  
  
  
Ненад Ранѓеловиќ Ненад Ранѓеловиќ 
Управител Овластен ревизор 
                                                            
  
Скопје  
21 април 2020 година  
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ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА 
За годината што завршува на 31 декември 2019 година 
(Во илјади денари) 
 

 Белешка  
31 декември 

2019  
31 декември 

2018
     
Приходи      
Приходи од дејноста 5  29.361 25.258 
   29.361 25.258 
     
Расходи     
Потрошени материјали и енергија 6  (358) (141)
Трошоци за вработените 7  (1.335) (1.334)
Амортизација 11  (573) (555)
Останати оперативни трошоци 8  (4.677) (4.724)
   (6.943) (6.754)
     
Добивка од деловно работење   22.418 18.504 
     
Расходи приходи за камати, нето   - - 
Нето финансиски расходи   
     
Удел во добивка на придружени ентитети 12  6.796 5.326 
     
Добивка пред оданочување   29.214 23.830 
     
Данок на добивка 9  (1.575) (1.410)
    
Нето добивка за годината  27.639 22.420 
    
Останата сеопфатна добивка    
   - Вреднување на вложувања во финансиски средства 

расположливи за продажба  26.106 29.790 
   - Добивка од вложувања во финансиски средства 

расположливи за продажба, рециклирана низ 
добивката и загубата  (9.666) - 

   - Учество во останата сеопфатна добивка на 
придружени ентитети  2.702 4.377 

    
Вкупна сеопфатна добивка за годината  46.781 56.587 
    
Основна заработка по акција (во денари) 10 134 109 
 
 

 
Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи  

и треба да се читаат во врска со истите. 
 
Овие финансиски извештаи беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на  ден 10 март 
2020 год. 
 
Одобрено од, 
Одбор на директори на АД Раде Кочар – Апаратна Техника 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНАСИСКАТА СОСТОЈБА 
На 31 декември 2019 година 
(Во илјади денари) 
 

 Белешка  
31 декември 

2019  
31 декември 

2018 
СРЕДСТВА      

Нетековни средства      
Недвижности и опрема 11  44.837  45.321 
Вложувања во придружени ентитети 12  137.623  128.125 
Финансиски средства расположливи за продажба  13  126.796  92.646 
Вкупно нетековни средства   309.256  266.092 
      
Тековни средства      
Побарувања од купувачи 14  57  7 
Останати побарувања 15  7.084  5.980 
Пари и парични еквиваленти 16  21.074  102.247 
Вкупно тековни средства   28.215  108.234 
      
ВКУПНО СРЕДСТВА   337.471  374.326 

      
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ      
ГЛАВНИНА      
Акционерски капитал 17  211.974  275.385 
Законски резерви   27.612  27.612 
Останати резерви   63.168  44.026 
Акумулирана добивка   1.898  1.768 
Добивка за годината   27.639  22.420 
Вкупно главнина   332.291  371.211 
      
Тековни обврски      
Обврски спрема добавувачи 18  75  66 
Останати тековни обврски 19  5.105  3.049 
Вкупно тековни обврски   5.180  3.115 
      
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ    337.471  374.326 

 
 
 
 

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи  
и треба да се читаат во врска со истите. 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА  
За годината што завршува на 31 декември 2019 година 
(Во илјади денари) 
 

 
Акционер. 

капитал 
Законски 
резерви 

Ревалориз
ациони 

резерви 
Останати 

резерви
Акумулир. 

добивка Вкупно 
           
Состојба, 1 јануари 2018 275.385 18.937 9.859 8.655 90.428 403.264 
Дивиденди - - - (4.434) (78.058) (82.492)
Награди на членови на Одбор 

на директори - - - - (6.148) (6.148)
Пренос на законски резерви по 

одлука на Собрание на 
акционери - 8.675 - (4.221) (4.454) - 

Добивка за годината - - - - 22.420 22.420 
Останата сеопфатна добивка     - 
   - Вреднување на вложувања 

во финансиски средства 
расположливи за продажба - - 29.790 - - 29.790 

   - Учество во останата 
сеопфатна добивка на 
придружени ентитети - - 4.377 - - 4.377 

     
Состојба, 31 декември 2018 275.385 27.612 44.026 - 24.188 371.211 

       
Дивиденди - - - - (22.290) (22.290)
Намалување на акционерскиот 

капитал (63.411) - - - - (63.411)
Добивка за годината - - - - 27.639 27.639 
Останата сеопфатна добивка      
   - Вреднување на вложувања 

во финансиски средства 
расположливи за продажба - - 26.106 - - 26.106

   - Добивка од вложувања во 
финансиски средства 
расположливи за 
продажба, рециклирана 
низ добивката и загубата - - (9.666) - - (9.666)

   - Учество во останата 
сеопфатна добивка на 
придружени ентитети - - 2.702 - - 2.702 

       
Состојба, 31 декември 2019  211.974 27.612 63.168 - 29.537 332.291 

       
 
 

 
 

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба 
да се читаат во врска со истите. 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 
За годината што завршува на 31 декември 2019 година 
(Во илјади денари) 
 

 Белешка 
 31 декември 

2019  
31 декември 

2018 
      

Парични текови од оперативни активности      
Добивка пред оданочување   29.214  23.830 
      
Усогласување за:      
  Амортизација   573  555 
  Данок на добивка  на дивиденда исплатена од 
придружен ентитет која не е примена .во Друштвото    - 19 
  Приходи од дивиденди-од неповрзани друштва   (7.153) (4.692) 
  Приходи од дивиденди – Придружени ентитети   (7.462) (5.883) 
  Удел во добивката на придружени ентитети   (6.796) (5.326) 
 Реализирани добивки од продажба на финансиски 
средства расположиви за продажба   (12.410)  (12.994) 
  Расходи за камати   -  - 
   (4.034)  (4.491) 
(Зголемување) / намалување на побарувања од 

купувачи и останати побарувања   (810)  184.996 
Зголемување на обврските кон добавувачите и 

останатите тековни обврски   261 . (121) 
Платени камати   -  - 
Платен данок на добивка  (1.918)  (10.095) 
Нето (одливи) / приливи од оперативни активности   (6.501)  170.289 
      
Парични текови од инвестициони активности      
(Одливи за набавка) / приливи од продажба на 

финансиски средства расположливи за продажба   (5.301)  5.235 
Приливи од дивиденди од неповрзани друштва   7.153  4.692 
Приливи од дивиденди од придружени ентитети   7.462  5.883 

Одливи за набавка на опрема   (90) (389) 
Нето приливи од инвестициони активности   9.224  15.421 
      
Парични текови од финансиски активности      
Исплатени дивиденди   (20.485)  (86.118) 
Исплатено на акционерите по основ на намалување на 
акционерски капитал    (63.411)  - 
Нето одливи користени за финансиски активности   (83.896) (86.118) 
      
Нето зголемување / (намалување) на пари и парични 

еквиваленти   (81.173)  99.592 
Пари и парични еквиваленти на 1 јануари 18  102.247  2.655 
     
Пари и парични еквиваленти на 31 декември 18 21.074  102.247 

 
 

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи  
и треба да се читаат во врска со истите. 
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1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ 
 

АД Раде Кончар – Апаратна техника – Скопје е запишано во Трговскиот регистар во рамките на 
Централниот регистар на РМ со целосен назив: Акционерско друштво за проектирање и 
производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА – Скопје, 
со кратко име: АД Раде Кончар-АПАРАТНА ТЕХНИКА-Скопје, со седиште на: бул. 3-та Македонска 
бригада бб, општина Аеродром, Скопје и ЕМБС 4053222.  
 
Основната дејност на Друштвото согласно податоците од ЦРМ во тековната состојба е: 6420- 
дејности на холдинг-друштвата односно: холдинг на останати придружни ентитети (Друштва со 
ограничена одговорност). 

Бројот на вработени во Друштвото на 31 декември 2019 година е 1 вработен (31 декември 2018: 1 
вработен). 

 
2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
 

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за 
трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 
64/18, 120/18 и 195/18) и Правилникот за водење сметководство (Издадени во Службен весник на 
РМ бр. 159/2009 и 164/2010), каде што беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско 
известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) 
од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско 
известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за 
толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, 
МСФИ 13, МСФИ 15, МСФИ 16, МСФИ 17, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21, КТМФИ 
22 и КТМФИ 23 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од 
страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи го и МСФИ1), беа првично објавени во Службен весник 
во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. 
 
Последното ажурирање беше во декември 2010 година. 
 
Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во 
Службен весник на Република Северна Македонија. 
 
Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако 
не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. 
 
Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените 
политики наведени во белешката 3. 
 
Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски 
денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна 
Македонија. 
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3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ  
 
3.1 Признавање на приходи  
 

Приходи од давање на услуги 
 
Друштвото евидентира приходи од услуги. Приходите се евидентирани со примена на принципот 
на фактичност на настаните, односно се евидентираат во моментот на нивното настанување. 
Приходите се евидентирани по фактурна вредност, намалена за одобрените попусти. 
 
Приходи од дивиденди 
 
Дивидендите од вложувањата класифицирани како финансиски средства расположливи за 
продажба се признаваат како приходи во добивката и загубата за годината во моментот кога е 
утврдено правото на Друштвото да го прими плаќањето. 
 

3.2 Износи искажани во странска валута  
 

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните 
курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата. 
Нето позитивните или негативните курсни разлики се вклучени во добивката и загубата во 
периодот кога настанале. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во 
денари со примена на официјалните курсеви кои важат на крајот на периодот на известување. 
 

3.3 Вложување во придружени ентитети 
 

Вложувањата во придружени ентитети претставуваат вложувања во субјекти во кои Друштвото има 
значајно влијание и кое не претставува ниту подружница, ниту учество во заедничко вложување. 
Значајно вложување е моќта да се учествува во одлуките за финансиските и оперативните политики 
на стекнатиот ентитет, но не претставува преовладувачка контрола или заедничка контрола врз тие 
политики. Вложувањата во придружени ентитети претставуваат вложувања во капиталот на субјекти 
во кои што Друштвото поседува повеќе од 20% од капиталот.  
 
Вложувањата во придружени ентитети се евидентираат со користење на методата на главнина, 
според која вложувањето во придружни ентитети првично е признаено според набавната вредност 
и сметководствената вредност се зголемува или намалува за да се признае учеството на 
вложувачот во добивката или загубата на стекнатиот ентитет по датумот на стекнување. 
Распределбите примени од стекнатиот ентитет ја намалуваат сметководствената вредност на 
вложувањето. Вложувањата во придружени ентитети на 31 декември 2019 година претставуваат 
капитална инвестиција во Раде Кончар-Контактори и релеи ДОО, Скопје (40% сопственост), Раде 
Кончар-Заеднички дејности ДОО, Скопје (40% сопственост). 
 

3.4 Финансиски инструменти 
 

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото 
станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и 
финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност. 

 
3.4.1 Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба 

 
Вложувања расположливи за продажба вклучуваат вложувања во акции на друштва каде 
Друштвото нема контрола и значајно влијание. Вложувања во хартии од вредност расположливи за 
продажба се признаваат по набавна вредност, вклучувајќи ги и трошоците за трансакцијата.  

 
3.4.2 Пари и парични еквиваленти  
 

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на 
извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити 
во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на 
незначителен ризик од промена на нивната вредност. 
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3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 
 

3.4 Финансиски инструменти (продолжение) 
 

3.4.3 Побарувања од купувачи  
 

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред 
одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги 
побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат 
по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба 
поради оштетување. 

 
Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат 
објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се 
евидентира на индивидуална основа, според проценката на Раководството на Друштвото за 
наплатливиот износ на секое побарување, кое е поединечно оценето како обезвреднето. 

 
Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за 
исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се отпишува во корист на 
сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно 
отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во 
сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во добивката и 
загубата. 

 
3.4.4 Обврски кон добавувачи и останати обврски  
 

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективната вредност, при 
што по иницијалното признавање обврските последователно се водат по амортизирана набавна 
вредност.  

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

 
3.5 Недвижности и опрема  
 

Недвожностите и опремата се евидентираат според набавната вредност, намалена за 
акумулираната амортизација и акумулираните трошоци за обезвреднување. 

 
Амортизацијата се пресметува според пропорционалниот метод, со цел набавната вредност на 
опремата да се амортизира во текот на проценетиот век на употреба. Во продолжение се дадени 
годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки од опремата: 

 
 2019 2018 
Градежни објекти  1,25% 1,25% 
Канцелариска и друга опрема 20% 20% 
Компјутери 25% 25% 
Мебел 25% 25% 

 
Кога средствата кои се предмет на амортизација се ставаат вон употреба, или на било кој начин се 
отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се искнижуваат од 
соодветните сметки. Капиталните добивки или загуби остварени со отуѓувањата се евидентираат 
како останати приходи или деловни расходи, соодветно. 
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3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 
 

3.6 Оданочување 
 

Тековен данок на добивка 
 

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во 
Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот 
данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната 
добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се 
однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за 
целите на оданочувањето. 
 
Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2019 и 2018 година, 
Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на 
остварената добивка, вклучувјќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви 
или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка.  

 
Одложен данок на добивка 

 
Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и 
обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при 
пресметката на оданочливата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.  
 
Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено 
даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои 
веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе 
може да се искористат временските разлики како одбитна ставка. 
 
Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да 
се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а 
произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на 
периодот на известување. 

 
3.7 Користи за вработените 
 

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се 
плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси 
претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените 
извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови. 

 
Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на 
двократен износ од просечно исплатената нето плата во Република Македонија, како и јубилејни 
награди, согласно годините на работен стаж на вработените во Друштвото. Друштвото евидентира 
резервации за отпремнини за пензионирање и јубилејни награди со цел да ги алоцира таквите 
трошоци по периоди за коишто истите се однесуваат. Согласно МСС 19 отпремнините за 
пензионирање и јубилејните награди претставуваат дефинирани користи по исполнување на 
условите. Сметководствената вредност на обврските на Друштвото кои произлегуваат од овие 
користи за вработените се пресметуваат на крајот на периодот на известување. Состојбата на овие 
обврски на крајот на периодот на известување го претставува износот на дисконтираните плаќања 
што ќе се направат во иднина. 

 
3.8 Трансакции со поврзани субјекти 
 

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект има учество во другиот субјект или има значајно 
влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. 
 
Поврзани субјекти се Раде Кончар - Контактори и релеи ДОО, Скопје, и Раде Кончар -Заеднички 
дејности,ДОО Скопје, во кои Акционерското друштво нема преовладувачко влијание. 
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4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ 
 

Презентацијата на финансиските извештаи бара користење на најдобро можни процени и разумни 
претпоставки од страна на раководството на Друштвото, кои имаат ефекти на презентираните 
вредности на средствата и обврските и обелоденувања на потенцијалните побарувања и обврски 
на денот на составување на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите настанати 
во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите кои се 
расположливи на денот на составување на финансиските извештаи, а идните стварни резултати 
можат да се разликуваат од проценетите износи. Значајните проценки и претпоставки се како што 
следува: 

 
Објективна вредност 

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се 
определува со користење на интерни техники за вреднување. Друштвото применува 
професионално расудување при изборот на соодветните техники за вреднување. Техниките кои се 
користени при вреднувањето на објективната вредност на финансиските инструменти се 
прикажани во Белешка 20.9. 

 
Корисен век на средствата 

Раководството на Друштвото го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за 
амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот 
корисен век се анализира секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените 
претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата 
во поширокото опкружување и индустријата. 

 
Обезвреднување на финансиските средства 

Обезвреднување на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат 
од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски. Методите  кои се користат 
при проценката на адекватноста на загубите поради оштетувањето за сомнителните побарувања 
се старосната структура на побарувањата и историјата на отпис на побарувањата, кредитната 
способност на купувачите како и промените во услови за плаќање на купувачите. Проценките ги 
вклучуваат и претпоставките за идното однесување на купувачите и идните готовински наплати. 
Доколку финансиската состојба на купувачите се влоши, реалните отписи на сегашните 
побарувања може да бидат поголеми од очекуваните, при што тие може да го надминат тековното 
ниво на евидентираните резервации за загуби поради оштетување. 

 
5. ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА 

 

Во илјади денари 
За годината што завршува на 

31 декември 
2019  

31 декември 
2018 

    
Приходи од услуги во земјата 224  249 
Приходи од префактурирани услуги 264  74 
Приходи од наем 1849  1.366 
Приходи од дивиденди 7.152  4.692 
Приходи од дивиденди - Придружени ентитети 7.462  5.883 
Реализирани добивки од продажба на финансиски средства 

расположливи за продажба 12.410  12.994 
    
 29.361  25.258 
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6. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИЈА 

 

 илјади денари 
За годината што завршува на 

31 декември 
2019  

31 декември 
2018 

    
Канцелариски и други материјали 17  16 
Потрошена електрична енергија 232  36 
Потрошена вода 77  57 
Трошоци за огрев 32  32 
    
 358  141 

 
7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 

 

Во илјади денари 
За годината што завршува на 

31 декември 
2019  

31 декември 
2018 

    
Нето плати 881  886 
Придонеси од плати 367  360 
Персонален данок 87  88 
    

1335  1.334 

 
 
8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ 

 

Во илјади денари 
За годината што завршува на 

31 декември 
2019  

31 декември 
2018 

Данок на добивка на добивка исплатена од придружни ентитети, 
а која не е примена во Друштвото -  20 

Комуникациски услуги 45  41 
Трошоци за одржување 35  - 
Трошоци за наем 284  118 
Други услуги 338  403 
Надомест за членови на Одбор на директори 1.681  1.410 
Репрезентација 163  160 
Премии за осигурување 28  16 
Банкарски провизии 34  34 
Договор на дело 656  907 
Отпис на долгорочни побарувања -  - 
Правни, адвокатски, нотарски услуги 695  902 
Останати трошоци 718  713 
    
 4.677  4.724 
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9. ДАНОК НА ДОБИВКА 
 
Износот на данокот на добивка за тековната година може да биде усогласен со добивката согласно 
извештајот за сеопфатна добивка на следниот начин: 
 
 Во илјади денари
 За годината што завршува на

 
31 декември 

2019  
31 декември 

2018 
 
Добивка пред оданочување 29.214  23.830 
Даночен ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или 

неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка 1.152  848 
Намалување на даночна основа за дивиденди остварени со 

учество во капиталот на друг даночен обврзник (14.614)  (10.575)
  
Основица за данок на добивка 15.752  14.103 
    
Данок на добивка по стапка од 10% 1.575  1.410 
    
Ефективна стапка за данок на добивка 5,39 5,92 
 
Согласно измените на данокот на добивка кои се применуваат за фискалната 2009 година, 
остварената добивка, по оданочувањето на извесни трошоци кои не се даночно признати, не се 
оданочуваше во целост доколку истата не е наменета за исплата на дивиденди и други 
распределби од добивката, без оглед на тоа дали се во паричен или непаричен облик, кои се 
оданочуваат во моментот на нивната исплата. 
 
Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2019 година и 2018 година, 
Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на 
остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви 
или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка, како и намалување на даночната 
основица за дивиденди оданочени кај исплатувачот. 

 
 
10. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА 
 

Заработката по акција е пресметана кога нето добивката за годината, која е на располагање на 
акционерите, се подели со пондерираниот просечен број на акциите кои биле издадени во текот на 
годината. 
 
Пресметката на пондерираниот просечен број на акции во текот на годините што завршуваат на 31 
декември 2019 и 2018 година е како што следи: 
 

  

Број на 
издадени 

обични 
акции  

Денови од 
датум на 

издавање 
во однос на 
вкупен број 

на денови  

Просечен 
пондериран 

број на 
обични 

акции 
       
Од 1 јануари 2018 до 31 декември 2019  206.230  365/365  206.230 
       
Вкупно на 31 декември 2019      206.230 
       
Од 1 јануари 2019 до 31 декември 2018  206.230  365/365  206.230 
       
Вкупно на 31 декември 2018      206.230 
 
Заработката по акција е пресметана како што следува (нето добивка во илјади денари, основна 
заработка по акција – во денари). 
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10. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА (продолжение) 
 

Заработка по акција е пресметана кога нето добивката за годината, која што може да им се 
припише  на имателите на акции, се подели со пондерираниот просечен број на акциите кои биле 
издадени во текот на годината. 
 Во илјади денари
 За годината што завршува на

 
31 декември 

2019  
31 декември 

2018 
 
Нето добивка за имателите на обични акции  27.639  22.420 
Просечен пондериран број на обични акции 206.230  206.230 
    
Основна заработка по акција (во денари) 134  109 
 

11. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА 
 

Движењето на опремата во 2019 година е како што следи: 
 
   Во илјади денари 

 Земјиште
Градежни 

објекти  Опрема  Вкупно 
      
Набавна вредност      
Салдо на 1 Јануари 2018 8.070  43.069  332  51.471 
Набавки -  316  73  389 
Расход -  -  (91)  (91) 
        
Салдо на 31 Декември 2018 8.070  43.385  314  51.769 
        
Состојба,1јануари2019 8.070  43.385  314  51.769 
Набавки  -  -  90  90 
        
Состојба,31декември2019 8.070 43.385  404  51.859 
       
Исправка на вредноста       
Салдо на 1 Јануари 2018 -  5.671  313  5.984 
Амортизација за 2018 -  542  13  555 
Расходовање -  -  (91)  (91) 
        
Салдо на 31 Декември 2018 -  6.213  235  6.448 
       
Салдо на 1 Јануари 2019 -  6.213  235  6.448 
Амортизација за 2019 -  542  31  573 

Салдо на 31 Декември 2019 -  6.755  266  7.021 
       
Сметководствена вредност, 31 

декември 2019 8.070 36.630  138  44.837 
Сметководствена вредност, 31 

декември 2018 8.070 37.172  79  45.321 

 
Земјиштето во износ од 8.070 илјади денари на 31 декември 2019 година (31 декември 2018: 8.070 
илјади денари) во целост се однесува на земјиште во Општина Аеродром и тоа индустриско 
земјиште со површина од 5.176 м2, како и земјиште под згради со вкупна површина од 5.011 м2. 
Согласно имотнитниот лист, ова земјиште претставува сосопственост со друго друштво- РИ 
Енергетика, во кој што не е дефиниран соодветниот дел на сопственост, односно поделба на 
земјиштето помеѓу двете друштва. Друштвото ќе направи напори за превземање активности за 
уредување и запишување на деловите на сопственост помеѓу двете друштва согласно законскте 
прописи. На крајот на периодот на известување не може да се одреди соодветната сопственост на 
земјиштето помеѓу двете друштва.  
 
Дополнително, во Имотниот лист во кој е запишано земјиштето, запишани се прибелешки и товари 
во постојната катастарска евиденција кои исклучиво се однесуваат на делот на сопственост на РИ 
ЕНЕРГЕРИКА ДОО Скопје, како сосопственик и не задираат во правото на сопственост на делот на 
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АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, а што е утврдено од Агенцијата за катастар за 
недвижности –Центар за катастар на недвижности-Скопје во писмениот допис бр.1147-3026/2 од 
28.03.2017 година . Согласно ова, Раководството на друштвото смета дека не постои било каков 
ризик по однос на сопственичкиот дел на Друштвото. 
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12.   ПРИДРУЖЕНИ ЕНТИТЕТИ 
 

 Во илјади денари  Во %
 31 декември  31 декември 
 2019  2018  2019  2018 
        
Вложување во Раде Кончар - Контактори и 

релеи ДОО, Скопје (класифицирано како 
подружница на 31 декември 2016 година) 88.708  85.325  40%  40% 

Вложување во Раде Кончар - Заеднички 
дејности ДОО, Скопје (класифицирано како 
подружница на 31 декември 2016 година) 48.915  42.800  40%  40% 

        
 137.623  128.125     
 
Движењето на вложувањата во придружени ентитети за годината што завршува на 31 декември 
2019 година е како што следи. 
 
   Во илјади денари 

 
Раде Кончар 
– Контактори 

и релеи  

Раде Кончар 
– Зеднички 

дејности  Вкупно 
       
На 1 јануари 2019 година 85.325  42.800  128.125 
      
Намалување за примени дивиденди од 
придружени ентитети (5.200)  (2.262)  (7.462) 
Учество во добивка на придружни ентитети 3.383  3.413  6.796 
Учество во добивка на придружни ентитети – 
дивиденда 5.200  2.262  7.462 
Удел во добивка на придружени ентитети 3.383  3.413  6.796 
      
Учество во останата сеопфатна добивка на 
придружни ентитети -  2.702  2.702 
      
На 31 декември 2019 година 88.708  48.915  137.623 
 
Движењето на вложувањата во придружени ентитети за годината што завршува на 31 декември 
2018 година е како што следи 
 
   Во илјади денари 

 
Раде Кончар 
– Контактори 

и релеи  

Раде Кончар 
– Зеднички 

дејности  Вкупно 
       
На 1 јануари 2018 година 79.940  38.501  118.441 
      
Намалување за примени дивиденди од 
придружени ентитети (3.444)  (2.439)  (5.883) 
Учество во добивка на придружни ентитети 5.385  (59)  5.326 
Учество во добивка на придружни ентитети – 
дивиденда 3.444  2.439  5.883 
Удел во добивка на придружени ентитети 5.385  (59)  5.326 
      
Намалување за данок на добивка на добивка 
исплатена од придружни ентитети, а која не е 
примена во Друштвото (белешка 9) -  (19)  (19) 
      
Учество во останата сеопфатна добивка на 
придружни ентитети -  4.377  4.377 
      
На 31 декември 2018 година 85.325  42.800  128.125 
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12. ПРИДРУЖЕНИ ЕНТИТЕТИ (продолжение) 
 
Сумираните финансиски информации за придружните ентитети на Друштвото за годината што 
завршува на 31 декември 2019 година се како што следи. 
 

 

Во илјади денари 
Раде Кончар – 
Контактори и 

релеи  

Раде Кончар – 
Зеднички 
дејности 

    
Вкупни средства 274.350  124.912 
    
Вкупни обврски 52.580  2.626 
    
Приходи 246.930  32.685 

   
Добивка за годината 22.934  14.186 
 
 

13. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА 

 

Во илјади денари 
31 декември 

2018  
31 декември 

2017 
    
Акции во Комерцијална банка АД, Скопје 73.128  76.110 
Акции во Уни банка АД, Скопје 4.898  - 
Акции во Стопанска банка АД, Скопје 3.004  3.000 
Акции во Македонски Телеком АД, Скопје 640  581 
Акции во Гранит Скопје 11.263  800 
Акции во Алкалоид ад Скопје 23.800  8.201 
Акции во ТТК банка Скопје 3.147                        2.574 
Акции во Прилепска пивара  Прилеп 4.101  1.380 
Акции во Македонија турист АД, Скопје 2.815  - 
    
 126.796  92.646 

 
 
14. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ 

 

Во илјади денари 
31 декември 

2019  
31 декември 

2018 
    
Побарувања од купувачи во земјата 57  7 

    

 57  7 
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15. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА 

 

Во илјади денари 
31 декември 

2019  
31 декември 

2018 
    
Побарувања за повеќе платени даноци 7.084  5.980 
    
 7.084  5.980 

 
 

16. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 

Во илјади денари 
31 декември 

2019  
31 декември 

2018 
    
Пари во банки во денари 21.069  102.244 
Пари во благајна во денари 5  3 
    
 21.074  102.247 

 
 
17. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ 
 

а) Акционерски капитал 
Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2019 и 2018 се состои од 206.230 целосно 
уплатени обични акции со номинална вредност од 20 евра по акција на 31 декември 2019 годинаи 
25 евра по акција на 31 декември 2018 година. Сопствениците на обични акции имаат право на  
дивиденда и имаат право на еден глас по акција на Генералното Собрание на Друштвото, како и 
право на еднакво учество во случај на ликвидација на Друштвото.  
 
Сопственичката структура на акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2019 и 31 
декември 2018 е како што следи: 

  Број на акции  Во %
Сопственици  
 

Вид на акции 
 31 декември  31 декември 

  2019  2018  2019  2018 
         
Физички лица Обични акции 157.804  157.784  76,52  76,51 
Правни лица Обични акции 48.426  48.446  23,48  23,49 
         
  206.230  206.230  100,00%  100,00% 
 
Друштвото првично има запишано акционерски капитал со регистрација во Судскиот Регистар на 
31 декември 1996 година во износ од 9.890.104 германски марки, односно 263.413 илјади денари по 
курсот на германската марка на денот на уписот од 26.634 денари / германска марка. 
Последователно во сметководствената евиденција на Друштвото беа евидентирани зголемувања 
на акционерскиот капитал и тоа: 5.798 илјади денари за пренос на земјиште од друго друштво, 
6.069 илјади денари како исплатена дивиденда во акции, и останати зголемувања во вкупен износ 
од 105 илјади денари. Со замената на германската марка со евро во Судскиот Регистар е 
извршена промена на вредноста на акционерската главнина од 9.890.104 германски марки во 
5.056.725 евра, користејќи го официјалниот курс на конверзија на германската марка во евра од 
1,9559 германски марки / евро. На 18 февруари 2006 година Друштвото врши регистрација во 
Трговскиот Регистар на Централниот Регистар на Република Македонија. При тоа извршена е 
конверзија на претходно запишаниот акционерски капитал од 5.056.725 евра, во 314.319 илјади 
денари, со користење на курсот на еврото во однос на денарот на тој датум, кој курс се разликува 
од ефективниот курс на денарот во однос на германската марка, односно еврото, на датумот на 
првиот упис во Сурскиот регистар. Дополнително во текот на 2019 година се намали основната 
главнина на Друштвото за износ од  63.411 илјади денари и тоа со намалување на номиналната 
вредност на акцијата. На тој начин акционерската главнина на Друштвото на 31 декември 2019 
година запишана во Централниот Регистар на Република Македонија изнесува 250.908 илјади 
денари.  
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17. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ (продолжение) 
 

а) Акционерски капитал (продолжение) 
 

Собранието на акционери на Друштвото на ден 21 ноември 2018 година, донесе одлука за 
намалување на основната главнина на Друштвото, преку намалување на номиналниот износ на 
акцијата од 25 евра на 20 евра, со што вкупното намалување на основната главнина изнесува 
63.411 илјади денари. Ова намалување беше спроведено во текот на 2019 година. 
 
б) Законски резерви 

 
Во согласност со локалната законска регулатива, Друштвото е обврзано секоја година да издвојува 
задолжителна резерва, која се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката. 
Издвојувањето се врши се до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една 
десеттина од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да 
се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот 
може да се користи за исплата на дивиденди. 
 
 

18. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ 

 

Во илјади денари 
31 декември 

2019  
31 декември 

2018 
    
Обврски кон добавувачи во земјата 75  66 
    
 75  66 

 
 
19. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ  

 

Во илјади денари 
31 декември 

2019  
31 декември 

2018 

Обврски за данок на добивка    
Обврски за придонеси и даноци од плата 72  34 
Обврски кон вработените 213  - 
Обврски по основ на учество во резултатот 4.820  3.015 
    
 5.105  3.049 
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20. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ  
 
20.1 Управување со капитален ризик 
 

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина 
според принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу 
долговите и вкупната главнина. 

 
Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, останати 
резерви и акумулирана добивка.  

 
Показател на задолженост 

 
Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна 
основа. Како дел од ова следење, Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците 
поврзани со секоја одделна класа на капиталот. 

 
Показателот на задолженост на 31 декември 2019 и 2018 година е како што следува: 

 
 Во илјади денари 

 
31 декември 

2019  
31 декември 

2018 
    
Вкупни кредити -  - 
Пари и парични еквиваленти (Белешка 16) 21.074  102,247
Нето долг -  - 
    
Главнина (белешка 17) 332.291  371,211 
 0.00%  0,00% 

 
20.2 Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти 
 

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и 
основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и 
финансиски обврски се обелоденети во Белешка 3 кон овие финансиски извештаи. 

 
 Во илјади денари 

 
31 декември 

2019  
31 декември 

2018 
    
Финансиски средства    
    
Финансиски средства расположливи за продажба 126.796  92.646 
Пари и парични еквиваленти 21.074  102.247 
Побарувања од купувачи 57  7 
    
 147,927  194.900 
    
Финансиски обврски    
    
Обврски кон добавувачи 75  66 
    
 75  66 
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20. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
20.3 Цели на управување со финансиските ризици 
 

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен 
ризик и ликвидоносен ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа, и се 
избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. 
Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие 
ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна 
Македонија. 

 
20.4 Пазарен ризик 

 
Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од 
промена на курсот на странските валути и каматните стапки. 

 
Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во 
изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го 
мери ризикот. 

 
20.5 Управување со девизниот ризик 
 

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти, како и 
од побарувањата од купувачи и обврските спрема добавувачите кои се деноминирани во странски 
валути. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик 
бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Македонија.  
 

Анализа на сензитивноста на странски валути 

На 31 декември 2019 и 31 декември 2018 година Друштвото не е изложено на ризик од промена на 
девизни курсеви. 

 
 
20.6 Управување со каматниот ризик 
 

Изложеноста на Друштвото на пазарен ризик од промени на каматните стапки се однесува 
единствено на краткорочните депозити со променлива каматна стапка. Овој ризик зависи од 
финансиските пазари и Друштвото нема некои практични средства за намалување на истиот. 
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20. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)  
 
20.6 Управување со каматниот ризик (продолжение) 
 

Сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски на крајот на 
годината е како што следува: 

 
 Во илјади денари 

 
31 декември 

2019  
31 декември

2018
 
Финансиски средства   
   
Некаматоносни:   
 - Финансиски средства расположливи за продажба 126.796  92.646
 - Пари и парични еквиваленти 21.074  102.247
 - Побарувања од купувачи 57  7
  
 147.927  194.900

   
Финансиски обврски   
   
Некаматоносни:   
 - Обврски спрема добавувачи 75  66
   
 75  66

 
Анализа на сензитивноста на каматни стапки 

 
Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на 
каматните стапки на финансиските инструменти на денот на извештајот за финансиската состојба. 
За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под 
претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. 
При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е 
зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува 
разумна процена на раководството за можните промени на каматните стапки.  

 
Друштвото не е изложено на ризик од промена на каматни стапки на 31 декември 2019 година. 

 
20.7 Управување со кредитниот ризик 
 

Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна на 
деловните партнери, што би резултирало со финансиски загуби за Друштвото. Друштвото, главно 
соработува со успешни и кредитоспособни компании. 

 
Друштвото користи јавно достапни финансиски информации и истите со сопствени методи ги 
обработува заради оценка на кредитната способност на значајните купувачи. Изложеноста на 
Друштвото спрема одредени купувачи, како и кредитниот рејтинг на купувачите постојано се под 
мониторинг со цел да се намали ризикот од ненаплатливост на најниско ниво.  

 
Сметководствената вредност на финансиските средства презентирани во овие финансиски 
извештаи ја претставува максималната изложеност на друштвото на кредитен ризик. Финансиските 
средства не се обезбедени со било каков колатерал. 

 
Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2019 година е како што следува: 

 
    Во илјади денари 

  
Бруто 

изложеност  
Исправка на 

вредноста  
Нето 

изложеност 
       
Недоспеани побарувања  57  -  57 
Доспеани но необезвреднети побарувања  -  -  - 
Доспеани и обезвреднети побарувања  -  -  - 
     
  57  -  57 
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20. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
20.7 Управување со кредитниот ризик 
 

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2019 година е како што следува: 
 

    Во илјади денари 

  
Бруто 

изложеност  
Исправка на 

вредноста  
Нето 

изложеност 
       
Недоспеани побарувања  7  -  7 
Доспеани но необезвреднети побарувања  -  -  - 
Доспеани и обезвреднети побарувања  -  -  - 
     
  7  -  7 
 

 
20.8 Управување со ликвидносниот ризик 

Табели за ликвидоносен и каматоносен ризик 

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на недериватните 
финансиски обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на 
финансиските обврски.  

    Во илјади денари 
    31 декември 2019 

 

Просечна 
пондери-

рана 
ефектив-

на 
каматна 
стапка  

До 1 
месец  

Од 1-3 
месеци  

Од 3 
месеци до 
1 година  

Од 1-5 
години  

Над 5 
години  Вкупно 

     

Некаматоносни 0%  75  -  -  -  -  75 
         
 75 - - -  -  75 

 

 

    Во илјади денари 
    31 декември 2018 

 

Просечна 
пондери-

рана 
ефектив-

на 
каматна 
стапка  

До 1 
месец  

Од 1-3 
месеци  

Од 3 
месеци до 
1 година  

Од 1-5 
години  

Над 5 
години  Вкупно 

     

Некаматоносни 0%  66  -  -  -  -  66 
         
 66 - - -  -  66 
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20. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
20.9 Објективна вредност на финансиските инструменти 
 

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот 
начин: 

 објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со 
стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз 
основа на котираните пазарни цени; 

 објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на 
дериватите) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување 
кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените 
тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични 
инструменти. 

 
а) Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност 

 

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност за годините што завршуваат 
на 31 декември 2019 и 2018 е како што следува: 

 Во илјади денари
 31 декември 2019  31 декември 2018 

 
Сметковод. 
вредност  

Објективна 
вредност  

Сметковод. 
вредност  

Објективна 
вредност 

        
Финансиски средства        
        
- Финансиски средства 

расположливи за продажба 126.796  126.796  92.646  92.646 
- Пари и парични  
еквиваленти 21.074  21.074  102.247  102.247 
- Побарувања од купувачи 57  57  7  7 
        
 147.927  147.927  194.900  194.900 

        
Финансиски обврски        
        
- Обврски спрема 
  добавувачи 75  75  66  66 
        
 75  75  66  66 

 
б) Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските 
средства и финансиските обврски 

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за 
купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не 
постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната 
вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на 
дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните 
стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни 
проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на извршеното вреднување 
утврдено е дека не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на 
нивната објективна вредност. Вложувањата во подружници и придружни ентитети го претставуваат 
уделот на Друштвото во вкупниот капитал на подружниците и придружните ентитети на крајот на 
претходниот период на известување. 
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20. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
20.9 Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение) 
 

в) Нивоа на објективна вредност на финансиски инструменти, мерени по објективна вредност 
 
Хиерархија на објективната вредност 
 
Друштвото ги класификува сите финансиски средства и финансиски обврски мерени по 
објективна вредност, со користење на хиерархија на објективна вредност, којашто ја 
рефлектира значајноста на инпутите користени во одредувањето на објективната вредност.  
 
Хиерархијата на објективната вредност ги опфаќа следниве нивоа: 
 
Ниво 1 - Објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана 

пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар; 
 
Ниво 2 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто 

содржат инпути од активни пазари, кои што можат да бидат директни, односно 
цени, или индиректни, односно извлечени од цени; 

 
Ниво 3 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто 

содржат инпути коишто не можат директно или индиректно да се следат на 
активните пазари, односно не се видливи.  

 
Во периодот немаше трансфери помеѓу нивоата на објективна вредност. 
 
Следната табела прикажува анализа на финасиските инструменти кои по иницијалното 
признавање се вреднувани по објективна вредност, групирани од Ниво 1 до Ниво 3, врз 
основа на степенот до кој објективната вредност може да биде се следи, односно да биде 
видлива. 

 
   Во илјади денари
     31 декември 2019 

 
Објективна 

вредност  Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3 
        
Средства мерени според 

објективната вредност        
Финансиски средства 

расположливи за продажба 126.796  126.796  -  - 
        
 126.796  126.796  -  - 

 
        
   Во илјади денари
     31 декември 2018 

 
Објективна 

вредност  Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3 
        
Средства мерени според 

објективната вредност        
Финансиски средства 

расположливи за продажба 92.646  92.646  -  - 
        
 92.646  92.646  -  - 
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21. ДАНОЧЕН РИЗИК  
 

Во Република Северна Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од 
страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци 
вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати 
даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, 
спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите 
кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. 
Постојат спротивставени мислења, кои се однесуваат на правното толкување на регулативата, 
помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, 
како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна 
регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од 
неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали. 

 
Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз 
трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на 
Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти 
и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои 
можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна 
на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните 
власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од 
настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во 
Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите 
со повеќе развиени даночни системи. 

 
22. НАСТАНИ ПО КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 

Економската криза предизвикана од Ковид-19 
 
Работењето на Друштвото е под влијание на влошувањето на економските услови, како резултат 
на пандемијата на Ковид-19, односно корона вирусот. Ефектите врз глобалната економија, како и 
врз економијата во Република Северна Македонија од оваа пандемија се случуваат после крајот на 
периодот на известување, односно во текот на 2020 година. Со оглед на тековната економска криза 
и нејзиниот ефект на локалниот пазар во Република Северна Македонија, Друштвото најверојатно 
ќе продолжи да работи во отежнати и неизвесни економски услови во 2020 година, а можно е и 
после тоа. Влијанието на оваа криза врз деловното работење на Друштвото не е можно тековно да 
се предвиди и според тоа постои елемент на генерална неизвесност. 
 
До сега, тековната економска криза имаше ограничено влијание на финансиската позиција и 
работењето на Друштвото. Друштвото ги следи одблиску кредитниот и ликвидоносниот ризик, но и 
оперативните ризици на редовна основа. Ликвидноста иста така се очекува да биде задоволителна 
без да се има потреба за нови финансиски извори. 
 
Влошувањето на економската состојба во земјата ќе има најверојатно влијание врз финансискиот 
сектор, но и на останатите оперативни ризици, како што се исполнувањето на обврските од страна 
на добавувачите и ограничувањето на работните ангажмани од страна на вработените. 
Финансиските извештаи за 2019 година содржат значајни проценки, вклучувајќи ги мерењата по 
објективна вредност на финансиските средства и исправката на вредноста на финансиските 
средства. Стварните резултати може да отстапуваат од овие проценки. Клучен приоритет на 
Друштвото во 2020 година ќе биде изнаоѓање начини и средства за прилагодување на промените 
во економското опкружување и зачувување на позицијата на Друштвото на пазарот. Ова може да 
има последователно влијание на мерењето по објективна вредност во 2020 година, како и во други 
области кои бараат проценки од страна на раководството. 
 
Раководството на Друштвото верува дека претпоставката за континуитет на Друштвото е 
соодветна и дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет 
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23.  СУДСКИ СПОРОВИ 
 

На датумот на одобрување на овие финансиски извежтаи Друштвото е вклучено во следниве 
судски спорови 

-Судски спор по тужба за надомест на штета, поднесена од АД Раде Кончар-Апаратарна техника 
како Тужител, против управителот на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични 
производи-Антевски Аце, по чл. 241 од ЗТД заради настанатата штета по основа на штетно 
работење на формираното друштво, Смелт – ИНГ, Скопје, исплата на неосновано зголемена 
плата, неосновани исплати по договори на дело, советодавни услуги со ДООЕЛ Раде Кончар-ТЕП и 
сл. Вредноста на овој спор според тужбеното барање е 23.230.846,00 денари. Овој  спор е делумно 
завршен со правосилна судска одлука на Апелациониот суд ГЖ.бр.1542 / 15 од 20.01.2016 година 
во корист на Тужителот-АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје и наплатен е износ од 
8.969.098,00 денари. До Врховниот суд на РМ поднесоа ревизија и  Тужителот и Тужениот. 
Врховниот суд на РМ на 13.09.2017 година донесе Пресуда Рев 2 183/2016 со која Ревизијата на 
Тужниот ја одби како неоснована со што го потврди пресудениот и наплатениот дел, а Ревизијата 
на Тужителот ја уважи при што предметот го врати на повторно одлучување пред првостепениот 
суд, во одбиениот дел. Постапката  е во тек. 

-Тужба поднесена од АД Раде Кончар-Апаратарна техника, против управителот на ДОО Раде 
Кончар-Сервис и поправка на електрични производи-Антевски Аце и управителот на ДООЕЛ Раде 
Кончар-ТЕП-Антевски Горан, во вредност на спор наведен во тужбата во износ од 4.907.443,00 
денари, за надомест на штета согласно со чл.241 од ЗТД, која произлегува од неосновано 
исплатени плати, награди, договори на дело и други исплати кои произлегуваат од менаџерските  
договори. Постапката е во тек. 

-Тужба поднесена против управителот на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправка на електрични 
производи Скопје-Антевски Аце и управителот на ДООЕЛ Раде Кончар ТЕП-Антевски Горан, за 
надомест на штета во износ од 15.849.186,00 денари, по член 241 од ЗТД која што произлегува од 
продажбата на акциите издадени од АД Раде Кончар Апаратна  техника и од Записник на УЈП за 
извршена надворешна контрола на ДДВ кај ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични 
производи Скопје, со која контрола од страна на УЈП беше утврден неевидентиран промет од 
26.790.210 денари. Постапката е во тек. 

-Тужба за утврдување на ништовност на одлуките на ДООЕЛ Раде Кончар-ТЕП, донесени од 
Собирот на здруженици на 12.07.2016 година. Постапката е во тек. 
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24.  ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ 
 

Сите трансакции со поврзаните страни се прикажани како што следува: 
 
 Во илјади денари 

 
31 декември 

2019  
31 декември

2018
 
Побарувања   
Раде Кончар – Контактори и релеи ДОО, Скопје - - 
Раде Кончар – Заеднички дејности ДОО, Скопје - - 
   
 - - 

    
Обврски    
Раде Кончар – Контактори и релеи ДОО, Скопје 28.331 - 
Раде Кончар – Заеднички дејности ДОО, Скопје - - 
    
 28.331 - 

 
25. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 
 

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во 
странска валута на 31 декември 2019 и 2018 година се следните: 
 
 Во денари 

 
31 декември 

2019  
31 декември 

2018 
    
УСД 54.9518  53.6887 

ЕУР 61.4856  61.4950 

 



 

 

ПРИЛОГ 1 – ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
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Odborot na direktori na AD Rade Kon~ar-Aparatna tehnika-Skopje,  na svojata 
sednica odr`ana na den 10.mart.2020 godina , go utvrdi  sledniot  
 
 

GODI[EN IZVE[TAJ 
 

NA ODBOROT NA DIREKTORI NA AD RADE KON^AR-APARATNA TEHNIKA - 
SKOPJE ZA RABOTEWETO VO DELOVNATA 2019 GODINA 

  
 

 
 

OSNOVNI PODATOCI 
 

Akcionerskoto dru{tvo e zapi{ano vo Trgovskiot Registar vo ramkite na 
Centralniot Registar na RM so celosen naziv: Akcionersko dru{tvo za 
proektirawe i proizvodstvo na elektri~ni proizvodi i oprema RADE KON^AR-
APARATNA TEHNIKA – Skopje, so skraten naziv: AD RADE KON^AR – APARATNA 
TEHNIKA Skopje, so sedi{te na Bul. 3-ta Makedonska brigada bb, op{tina 
Aerodrom, Skopje i  EMBS 4053222.  

Prioritetna dejnost na Dru{tvoto e pod {ifra 64.20 - Dejnosti na holding 
dru{tvata. 

Vkupnata glavnina na Akcionerskoto dru{tvo iznesuva: 4.124.600 EVRA   
 
AKCIONERSKA KNIGA 
 
Na den 31.12.2019 godina vo Akcionerskata kniga izdadena od Centralniot 
depozitar za hartii od vrednost sostojbata e sledna: 
 
ISIN broj MKRADE101010 
 
Vkupen broj na akcii: 206.230 obi~ni akcii i nominalna vrednost na akcijata: 20 
evra. 

- Vkupen nominalen kapital  4.124.600 EVRA 
- Od uvidot vo Akcionerskata kniga koja se vodi vo Centralniot depozitar za 

hartii od vrednost vo grupata koja se vodi kako akcioneri so nepotpolni 
podatoci (neidentifikuvani) ima vkupno 465 akcii {to pretstavuva 0,225% 
od vkupniot broj na akcii. 

- Broj na imateli na akcii zaklu~no so 31.12.2019 godina iznesuva 630. 
- Broj na sopstveni~ki pozicii 633.  

 
 OSTVARUVAWE NA PRIHODI 
 
 Osnovnite prihodi, Akcionerskoto dru{tvo vo tekot na 2019 godina,  gi ostvari  
preku:  
 

- Dividenda od udel vo dru{tvata vo Rade Kon~ar vo koi AD ima vlog 
- Dividenda od hartii od vrednost (akcii) vo drugi dru{tva 
- Kapitalna dobivka od trguvawe so hartii od vrednost 
- Izdavawe na deloven prostor 
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- Uslugi na dru{tvata vo ramkite na Rade Kon~ar 
 
-Dru{tva od koi vo tekot na 2019 godina se ostvareni prihodi od dividenda 
 
Vo tekot na 2019 godina ostvareni se prihodi od dividendi vo iznos od 
14.614.115,00 denari  , i toa od :  

Denari 
DOO Rade Kon~ar-Kontaktori i relei 5.200.000 
DOO Rade Kon~ar-Zaedni~ki Dejnosti 2.261.607 
TTK Banka AD Skopje 212.100 
Komercijalna Banka AD Skopje 6.329.400 
Alkaloid AD Skopje 544.000 
Granit AD Skopje 30.000 
Telekom 37.008 
Vkupno 14.614.115 

      
-Vo 2019 godina delovniot prostor, sopstvenost na AD Rade Kon~ar-Aparatna 
tehnika- Skopje, se izdava{e pod zakup.  
 
 AD Rade Kon~ar - Aparatna tehnika vo tekot na 2019 godina, ja odr`a likvidnosta 
na dru{tvoto,  gi podmiri site tekovni tro{oci, dava~ki sprema dr`avata, isplati 
dividenda na akcionerite na AD i vlgovi na akcionerite po osnov na namaluvawe 
na osnovnata glavnina kako i gi zatvori site pobaruvawa od dru{tvata vo koi 
ima{e svoi vlogovi.  
 
So trguvawe so akcii na Makedonskata Berza, Akcionerskoto dru{tvo ostvari 
dobivka od 12.410.053 denari. 

 
POLITIKI NA VLO@UVAWE 
 
Akcionerskoto dru{tvo se stremi kon vlo`uvawe vo razli~ni profitabilni hartii 
od vrednost so {to od dosega{noto vlo`uvawe vo hartii od vrednost, AD Rade 
Kon~ar-Aparatna tehnika-Skopje, zaklu~no so 31.12.2019 godina poseduva akcii od: 
Komercijalna Banka AD-Skopje, Stopanska Banka AD-Skopje, Uni Banka AD-Skopje, 
TTK Banka AD-Skopje, AD Alkaloid-Skopje, AD Granit-Skopje, Makedinija Turist AD-
Skopje, Telekom AD-Skopje i Prilepska pivara AD-Skopje. 
 
POLITIKA NA DIVIDENDI 
 
Vo 2019 godina, dru{tvoto gi realizira{e svoite obvrski, vklu~uvaj}i ja i 
isplatata na dividenda na akcionerite. Odborot na direktori se stremi da iznajde 
i drugi izvori na prihod so cel da go zgolemi kapitalot na dru{tvoto, a voedno da 
ostvaruva i pogolemi dobivki, kako i da odr`i kontinuitet vo dosega{niot na~in 
na prihoduvawe od dividenda od dru{tvata vo koi AD ima svoi udeli.  
 
Dokolku dru{tvoto uspee da ostvari pogolemi prihodi vo naredniot period 
(ostvaruvawe na pogolemi prihodi po osnov na dividenda od dru{tvata vo koi ima 
akcii i udeli, a osobeno od realizacija na sudski predmeti, eventualna proda`ba 
na objektot, ostvaruvawe na kapitalna dobivka i sledstveno na toa ostvaruvawe na 
pogolema dobivka), Odborot na direktori }e se zalaga za raspredelba na pogolema 
dividenda na akcionerite. 
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IZGLEDI ZA IDEN RAZVOJ 
 
Svojata dolgoro~na politika dru{tvoto ja noso~uva kon zgolemuvawe i oploduvawe 
na kapitalot i prihoduvawe na sredstva koi }e se vlo`at vo plasman na kapital, 
kako i vo  eventualno razvivawe novi dejnosti. Dopolnitelno dru{tvoto o~ekuva 
zgolemuvawe na prihodite i po drug osnov kako {to e izdavawe na  deloven prostor 
ili eventualna negova proda`ba, kako i realizacija na sudski predmeti. 

 
PRIMAWA NA ODBOROT NA DIREKTORI VO 2019 GODINA  
 
Vo delovnata 2019 godina Izvr{niot direktor prima{e neto plata od 1200 evra bez 
dodatok za minat trud na mese~no nivo, a neizvr{nite ~lenovi na Odborot na 
direktori primaa nagradi soglasno Odlukata na Sobranie na akcioneri  br.0201-80 
od 21.08.2018 godina.   
 
OSTVARENI FINANSISKI REZULTATI VO 2019 i 2018 GODINA 
 
 
Vo  ramkite na raboteweto na AD Rade Kon~ar-Aparatna tehnika, vo delovnata 2019 
godina kako i  vo odnos na prethodnata godina postignati se slednite rezultati : 
 
 2019 2018 
Dobivka pred odano~uvawe  29.214.513 23.830.686 
Danok na dobivka               1.575.214                   1.410.393 
Neto dobivka za finansiska godina 27.639.299 22.420.293 
 
 
 

  

 
1. BILANS NA USPEH NA 31.12.2019 GODINA 

 
O P I S         2019 2018 

Prihodi  36,157,281 30,584,992 
Prihodi od dividendi 14,614,115 10,575,095 
Prihodi od proda`ba na  hartii od 
vrednost 

12,410,053 12,993,725 

Udel vo dobivkata na pridru`ni entiteti 6,796,144                  5,326,736 
Prihodi od uslugi i naemnini                 2,336,969 1,689,436 
    
Rashodi  6.942.768 6.754.306 
- Tro{oci za materijali i energija 358.536 140.428 
- Bruto plati 1.334.958 1.334.432 
- Amortizacija 573.461 555.219 
- Ostanati tro{oci od rabotewe                 4,675,813 4,724,227 
   
Dobivka pred odano~uvawe 29.214.513 23.830.686 
- Danok od dobivka 1.575.214 1.410.393 
Neto dobivka za finansiska godina 27.639.299 22.420.293 
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Strukturata na kapitalot na AD Rade Kon~ar-Aparatna tehnika na 31.12.2019 godina 
e slednata: 
 
2. KAPITAL I REZERVI 
 
 2019 2018 
Zapi{an kapital 211.974.297 275.384.866 
Revalorizacioni rezervi 63.167.923 44.026.390 
Rezervi 27.611.615 27.611.615 
Akumulirana dobivka 1.898.120 1.767.686 
Neto dobivka za finansiska godina 27.639.299 22.420.293 
Vkupen kapital i rezervi 332.291.254 371.210.850 

 
Akcionerskoto dru{tvo navremeno ja isplati dividendata na svoite akcioneri, 
redovno gi podmiruva{e mese~nite tro{oci po odnos na plata i nagradi, uslugi, 
zakupnini, danoci i site dava~ki soglasno zakon. 
 
 
VLO@UVAWE VO PRIDRU@NI ENTITETI 
 
Kako vlo`uvawa vo  pridru`ni entiteti na 31.dekemvri 2019 godina , prestavuvaat 
kapitalna investicija vo: 
 
-DOO Rade Kon~ar-Konaktori i relei (40% sopstvenost) 
-DOO Rade Kon~ar-Zaedni~ki dejnosti (40% sopstvenost) 
 
DOO Rade Kon~ar Zaedni~ki dejnosti vo koe AD Rade Kon~ar- Aparatna tehnika 
ima udel od 40%  vo delovnata 2019 godina ostvari vkupen prihod od 32.685.346.00 i 
vkupni rashodi od  17.221.001,00 denari, odnosno bruto dobivka od, 15.464.345.00   
denari ili neto dobivka od 14.185.863,00 
DOO Rade Kon~ar - Kontaktori i relei  vo koe AD Rade Kon~ar- Aparatna tehnika 
ima udel od 40%  vo delovnata 2019 godina ostvari vkupen prihod od  246.930.572,00  
denari i vkupni rashodi   223.391.004.00 denari, odnosno bruto dobivka od 
23.539.568.00 denari ili neto dobivka od 22.933.819,00  denari. 
 
Navedenite podatoci na Akcionerskoto dru{tvo mu  bea prezentirni i dostaveni od 
strana na navedenite dru{tva. 
 
SUDSKI SPOROVI – POSTAPKI 
 

-Sudski spor po Tu`ba za nadomest na {teta, po ~len 241 od ZTD, podnesena 
od AD Rade Kon~ar-Aparatna tehnika kako Tu`itel, protiv upravitelot na DOO 
Rade Kon~ar - Servis i popravki na elektri~ni proizvodi-Antevski Ace  poradi 
nastanata {teta po osnov na {tetno rabotewe na formiranoto dru{tvo, Smelt Ing-
Skopje, isplata na neosnovano zgolemena plata, neosnovani isplati po dogovori na 
delo, sovetodavni uslugi so DOOEL Rade Kon~ar-TEP i sl. Vrednosta na ovoj spor 
spored tu`benoto barawe e 23.230.846,00 denari. Ovoj spor delumno e zavr{en so 
pravosilna presuda na Apelacioniot sud G@ br.1542/15 od 20.01.2016 godina vo 
korist na Tu`itelot i naplaten e iznos od 8.969.098,00 denari. 
Do Vrhovvniot sud na RM podnesoa revizija i Tu`itelot i Tu`eniot pri {to 
Tu`eniot podnese revizija vo usvoeniot i dosuden del, a Tu`itelot podnese 
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revizija vo odbieniot del. Vrhovniot sud na RM na 13.09.2017 godina donese 
Presuda Rev 2 183/2016 so koja Revizijata na Tu`eniot ja odbi kako neosnovana so 
{to go potvrdi presudeniot i naplateniot del, a Revizijata na Tu`itelot ja uva`i 
pri {to predmetot go vrati na povtorno odlu~uvawe samo vo odbieniot del. 
Postapkata e vo tek. 

-Tu`ba podnesena od AD Rade Kon~ar-Aparatna tehnika, protiv upravitelot 
na DOO Rade Kon~ar-Servis i popravka na elektri~ni proizvodi-Antevski Ace i 
upravitelot na DOOEL Rade Kon~ar-TEP-Antevski Goran, vo vrednost na spor 
naveden vo tu`bata vo iznos od 4.907.443,00 denari, za nadomest na {teta soglasno 
~l.241 od ZTD, koja proizleguva od neosnovano isplateni plati,nagradi , dogovori 
na delo i drugi isplati koi proizleguvaat od menaxerskite dogovori. Postapkata e 
vo tek. 

-Tu`ba podnesena protiv upravitelot na DOO Rade Kon~ar - Servis i 
popravki na elektri~ni proizvodi Skopje-Antevski Ace i upravitelot na DOOEL 
Rade Kon~ar TEP-Antevski Goran, za nadomest na {teta vo iznos od 15.849.186,00 
denari, po ~len 241 od ZTD koja proizleguva od proda`bata na akcii izdadeni od AD 
Rade Kon~ar Aparatna Tehnika i konstatirani neregularnosti po Zapisnik na UJP 
za izvr{ena nadvore{na kontrola na DDV kaj  DOO Rade Kon~ar - Servis i popravki 
na elektri~ni proizvodi Skopje, so koja kontrola od strana na UJP be{e utvrden 
neevidentiran promet od 26.790.210 denari, neplaten DDV, danok na dobivka I 
personalen danok. Postapkata e vo tek.  

-Tu`ba za utvrduvawe na ni{tovnost na odlukite na DOOEL Rade Kon~ar-TEP, 
doneseni od Sobirot na sodru`nici na den 12.07.2016 godina. Postapkata e vo tek.  
                                                                                                                                                 
PROGRAMA ZA RAZVOJ NA AKCIONERSKOTO DRU[TVO 
 
Soglasno Statutot na Akcionerskoto dru{tvo, ~lenovite na Odborot na direktori 
se so mandat od 1 (edna) godina, pa normalno e da se o~ekuvaat planovi na pokratki 
rokovi za akcionerskoto dru{tvo.  
So cel akcionerskoto dru{tvo da raboti pozitivno i da ostvaruva dobivka vo vakvi 
uslovi na stopanisuvawe potrebno e da se prevzemat slednite merki: 
  
-Ostvaruvawe na prihodi od dividenda od vlo`eni sredstva vo udeli i hartii 
od vrednost 
Akcionerskoto dru{tvo }e se stremi vlo`enite sredstva vo hartii od vrednost da 
gi oploduva preku dobienata dividenda i so istata da ovozmo`i plasman vo novi 
hartii od vrednost so redovno pratewe na finansiskite rezultati na dru{tvata vo 
koi ima investirano.  
 
-Ostvaruvawe na prihodi od kapitalna dobivka 
Akcionerskoto dru{tvo }e se stremi da ostvaruva kapitalni dobivki na 
Makedonska berza, preku kupoproda`ba na hartii od vrednost i ostvaruvawe na 
razlika vo cena na hartiite od vrednost vo dru{tvata koi poka`uvaat likvidnost i 
siguren porast na svoite hartii od vrednost, kako i iznao|awe na drugi na~ini za 
ostvaruvawe na kapitalni dobivki po  odnos na kapitalot koj go poseduva AD i ima 
potencijal za ponatamo{no iskoristuvawe i oploduvawe. Vakvata mo`nost na 
akcionerskto dru{tvo vo golema mera }e zavisi i od ishodot na sudski postapki vo 
koi dru{tvoto e stranka, a vo slu~aj na pozitiven ishod i naplata na pobaruvawata 
za koi se vodi spor, dru{tvoto }e raspolaga so sredstva koi bi mo`elo da se 
iskoristat za vakvi celi. 
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-Ostvaruvawe na prihodi od podneseni tu`bi i zavedeni sudski sporovi  
 
Akcionerskoto dru{tvo }e se stremi zapo~natite sudski sporovi da se re{avaat vo 
najkus mo`en rok, bez razlika dali se raboti za sporovi vo koi Akcionerskoto 
dru{tvo e tu`ena strana ili e tu`itel, a se so cel da se namaluvaat sudskite i 
advokatskite tro{oci po odnos na istite. Naplatata na pobaruvawata sekako }e 
vlijae na delovnite rezultati na dru{tvoto, a voedno }e bide dopolnitelen prihod 
za Akcionerskoto dru{tvo koj }e mo`e ponatamu da se oploduva.  
Od sredstvata {to bi se naplatile i vo naredniot period od eventualniot 
pozitiven ishod na sudskite predmeti, }e se sozdadat pretpostavki i mo`nost za 
raspredelba na pogolema dividenda za akcionerite, kako i za prevzemawe 
aktivnosti koi pozitivno }e vlijaat na idniot razvoj na dru{tvoto. 
 
- Objektot - delovna zgrada br. 5 da bide vo funkcija i prihoduvawe od 
iznajmuvawe na delovniot prostor  
Akcionerskoto dru{tvo }e prodol`i da prihoduva od iznajmuvawe na delovniot 
prostor vo objektot. 
 
Odborot na direktori i vo idnina }e se stremi so minimalni tro{oci da ja odr`uva 
likvidnosta na dru{tvoto, da ja zgolemi dobivkata so prihodi od pove}e osnovi. 
Akcionerskoto dru{tvo }e prodol`i da gi poddr`uva inicijativite na dru{tvata 
vo sklop na Rade Kon~ar za kapitalno povrzuvawe so strate{ki partneri od zemjata 
i stranstvo, a se so cel za podobruvawe na proizvodnite programi, proizvodstvo i 
plasman na pogolemi koli~ini na proizvodi i uslugi, kako i mo`nostite za 
prodavawe na del od dru{tvata ili formirawe na me{oviti kompanii. Na vakov 
na~in }e se podobri pozicijata na dru{tvata vo sklop na Rade Kon~ar, }e se vnesat 
sve`i i likvidni sredstva, }e se zgolemat kapacitetite na dru{tvata kako i 
obemot na proizvodstvo, {to sekako }e pridonese za pogolema afirmacija na 
brendot Rade Kon~ar. 
 

 



 

 

ПРИЛОГ 2 – ГОДИШНА СМЕТКА 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


