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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 

До акционерот на Друштво за инвестиции, производство, трговија и советодавни 

услуги БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје 

 

Извештај за консолидираните финансиски извештаи 

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на 

Друштвото за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРЏИ 

ГРУП АД Скопје и неговите подружници (Групата) коишто го вклучуваат консолидираниот 

извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2020 како и консолидираниот 

извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината и 

консолидираниот извештај за парични текови за годината којашто завршува тогаш и 

прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.  

Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи 

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие 

консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди 

прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна 

за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи 

кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат 

на измама или грешка. 

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски 

извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност 

со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие 

стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме 

ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски 

извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.  



 

 
 

 

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази 

за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните 

постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од 

материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика 

дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја 

разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање 

на консолидираните финансиски извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки 

коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за 

ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка 

на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на 

сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на 

севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и 

соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основи за мислење со резерва 

Договори за наем на основни средства 

На 28 декември 2012 година, подружницата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН 

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје склучи договор со Топлификација АД Скопје, за наем на основни 

средства за вршење на регулирана дејност, производство на топлинска енергија. Потоа, на 

31 декември 2012 година, подружницата ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ 

ДООЕЛ Скопје склучи договор со Акционерското друштво за изградба и стопанисување со 

станбен и деловен простор од национално значење на Републиката – Скопје, за наем на 

основни средства за извршување на регулирана активност на дистрибуција на топлинска 

енергија. Двата договори се евидентирани како оперативни наеми. Врз основа на 

евиденцијата на претходните закупци, сметководствената вредност на средствата што се 

под наем од Топлификација изнесуваше 563.822 илјади МКД на денот на потпишувањето на 

договорот, додека сметководствената вредност на средствата што се под наем од 

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од 

национално значење на Републиката – Скопје изнесуваше 1.023.615 илјади МКД на денот на 

потпишувањето на договорот. Преостанатиот економски век на изнајмените средства од 

Топлификација АД изнесуваше од 1 до 45 години, а на изнајмените средства од 

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од 

национално значење на Републиката – Скопје изнесуваше од 2 до 25 години. На датумот на 

склучување на договорите, периодот на важност на лиценците изнесуваше 35 години, што го 

покрива поголемиот дел од преостанатиот економски век на основните средства под наем. 

Во времето на склучување на гореспоменатите договори за наем, т.е. на почетокот на 

наемот, Групата не направила вреднување на објективната вредност на средствата под 

наем и не го oпределила преостанатиот економски век на користење на средствата. Овие 

елементи претставуваат значајни индикатори дека склучените договори за наем суштински 

ги пренесуваат сите значајни ризици и награди кои се својствени за сопственоста, односно 

договорите претставуваат финансиски наем согласно Меѓународниот сметководствен 

стандард 17 “Наеми”. Овој стандард бара наемателот на денот на започнување на наемот 

да ги признае средствата и обврските по пониската од објективната вредност на изнајмените 

средства или сегашната вредност на минималните плаќања на наемот. Групата освен тоа не 

ги призна средствата на денот на започнување на наемот, односно не изврши корекција на 

сметководствената грешка во согласност со Меѓународниот сметководствен стандард 8 



 

 
 

 

“Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки”. Групата не ги 

евидентира овие средства и соодветните обврски во согласност со барањата на МСС 17. 

Исто така, врз основа на договорите со Топлификација АД и Акционерското друштво за 

изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од национално значење на 

Републиката – Скопје, Групата пресмета амортизација на основните средства под наем во 

износ од 79.132 илјади МКД (2019: 92.790 илјади МКД), презентирани како останати трошоци 

од работењето, како и трошоци за наем во износ од 29.987 илјади МКД (2019: 27.136 илјади 

МКД) презентирани како останати трошоци од работењето.  

Врз основа на расположливата документација, ние не сме во можност да ги определиме 

ефектите од овие грешки на основните средства, обврските по финансиски наем на 31 

декември 2020 година, исто така и на останатите оперативни трошоци и финансиски 

трошоци за годината што тогаш завршува, како и ефектите на соодветните споредбени 

износи за 2019 година, и обелоденувања за годината што завршува на 31 декември 2020 

година.  

Преценување на побарувања и обврски 

Во претходни периоди, подружницата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН 

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје евидентирала резервирања во износ од 26.497 илјади МКД по основ 

на налог за извршување против неа и нејзин коминтент како должников должник од страна 

на добавувач на коминтентот. Подружницата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН 

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје го платила наведениот долг во износ од 26.497 илјади МКД, при што 

евидентирала побарувања од коминтентот наместо да ја намали обврската. Поради ова 

прашање, побарувањата и обврските на 31 декември 2020 година и 1 јануари 2020 се 

преценети за 26.497 илјади МКД.  

Обезвреднување на побарувања 

Групата на 31 декември 2020 година прикажа побарувања со застареност повеќе од 

една година, во износ од 64.652 илјади МКД (31 декември 2019: 86.382 илјади МКД), за 

коишто Групата не призна загуба поради обезвреднување. Ние не можевме да добиеме 

доволен и соодветен ревизорски доказ во врска со целосната наплатливост на овие 

побарувања. Понатаму, заклучно со 31 декември 2020 година, Групата има побарувања во 

износ од 229.255 илјади МКД (31 декември 2019: 211.200 илјади МКД) од купувач кој е во 

стечај, коишто не се обезвреднети бидејќи Групата има намера да ги компензира овие 

побарувања со обврските спрема истиот коминтент во износ од 257.817 илјади МКД (31 

декември 2019: 217.006 илјади МКД). Доколку се земе во предвид фактот дека коминтентот е 

во стечај, ние не бевме во можност да добиеме соодветна поткрепувачка документација за 

намерите на Групата и целосната наплатливост на овие побарувања. Според тоа, ние не 

сме во можност да утврдиме дали е потребна било каква корекција на сметководствената 

вредност на побарувањата на 31 декември 2020 година, резултатот за 2020 година или 

задржаната добивка на 1 јануари 2020 година. 



 

 
 

 

Мислење со резерва 

Според нашето мислење, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува 

во пасусот Основи за мислење со резерва, консолидираните финансиски извештаи ја 

презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата 

заклучно со 31 декември 2020 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините 

парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените 

стандарди прифатени во Република Северна Македонија. 

Други прашања 

Консолидираните финансиски извештаи за претходнатата 2019 година се ревидирани 

од страна на друг ревизор, кој изразил мислење со резерва. 

 

Извештај за други правни и регулативни барања  

Менаџментот на Групата е исто така одговорен за подготвување на годишниот 

извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. 

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во 

врска со конзистентноста на консолидираниот годишен извештај за работа со 

консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за истата 

деловна година. Нашата работа во однос на консолидираниот годишен извештај за работа е 

извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските 

финансиски информации прикажани во консолидираниот годишен извештај за работа се 

конзистентни со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани 

финансиски извештаи. 

Мислење 

Според наше мислење, финансиските информации во консолидираниот годишен 

извештај извештај за работа се конзистентни со оние во консолидираната годишна сметка и 

ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата за годината што заврши на 

31 декември 2020 година. 

 

Скопје, 27.05.2021 

 

 

Овластен ревизор 

Љубица Евтимовска Костовска  

 

 

Друштво за ревизија  

РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 



EAIII(AH EHEPL)V1 [PYn A! CKonje
Konconu4upanu QunancucKr/ r43Beurav aa fo4rHara 3aBp[ueHa na 31 4exeuapu 2020

KOHCOJIUEilPAH EUflAHC HA yCnEX / KOHCOJII,IEI,IPAH 1,|3BE1IJTAJ 3A
cEonoATHA EOBUBKA

Ilpuxoflr4 ofl nporqax6a 1.575.348
7.742

1.402.840
7.700Ocran arn npuxogr4 oA pa6oreFbero

Tpourollu sa cypoBr4HV tA Apyru Marepujanu
Ha6aaHa BpeiqHocr Ha nporqaAeHr croKt4

Ycnyru co KapaKrep Ha MarepujanHu rporuollt4
Ocran arv rpor.xoLl4 oA pa6oreFbero
Tponror-lu sa Bpa6oreHu
Anaoprrsaquja Ha Marep ujannure H HeMarepr,rjanHrre cpe4crBa
Bpe4nocHo ycorflacyBaFbe (o6esBpe,^qHyBaFbe) na HereKoBHH t4

TeKOBHH CpeACTBa

Ocranaru pacxogu oA pa6orelbero

634 .577
665

445.712
102.461
218.337

13.760

30.633

2.208

710.672
664

490.167
127.177
218.398

13.853

29.225

3.595

Ilpuxogr4 oA QunancupaFbe 13.240
13.782PacxoAH ofl 10 15.061

,Qaxor Ha 4o6uaxa 11 (17.592) (2.851)

Oshe Sv*aHcucKrl r43Beurav ce ycBoeHH Lr 0A06 .oBolcTBoTo Ha !-pynaTa Ha

Ha h3BeLrTaJOT

lejau JoBaHoBCKr4 [paraH HaynaoBcKr/

25.02.2021 .

aByBaFbeIuqe BOpHO

1.M8.354 1.593.751

129.153 183.7

OcraHara ceon$arna tro 6nBKa

BqynHa ceonSarua go6r,rBra 3a roguuara 111.561

186.6m;

,o6uBra 3a rogltHara

efl Ha VnpaBeH



EAfll{AH EHEPUT/ fPYn A.q Cxonje
KoHconu4upaHu $unancilcKr/ r4sBeluratn 3a toArlara saBp[ueHa na 31 4exeuapu 2020

KO HCOI| UEU PAH 1,138 E lU TAJ 3A Ol4 HAH C 14 C KATA COCTOJ EA

H e uare pujanH h cpencrBa

Marepujan H il cpegcrBa

BnoxyeaFba Bo HeABkixHocrr/

Aolropol{Hu SUHaH cvc<V cpeAcrBa

lonropoL{H h no6apyaaFba

Oruoxe HV AaHoLr Hu cpeACTBa

12.1

12.2

123

124
12.5

126

1.828

73.116

2.146

2.072

92 327

1 s95

2 146

3an vxv
HerexoBHr4 cpeAcrBa Koil ce L{yBaar 3a npogax6a
l-lo6apyBa Fba oE KynyBaL{Hre

l-'l o6apyBa t+a oA trpxa Bara

l-lo6apyBaFba og apa6oreHilre

OcraHaril KparKopoL{Hu no6apyBaFba

Kparxopo.{ H r/ + nHaHCucKr/ cperqcrBa

[1apuvH14 cpelcrBa
OAHanpe4 nnareH h rporuoqr4

13.1

13.2

13.3 , 13.4
'13.5

13.6

13.7

13.8

1 3.9

13.10

77 .403

646.'l 18

25.655

1

9.020

334.027

6.724

3.075

1.154

113.452

1 1 1.561

79.209

620.053

79.369

2

39.755

10.370

3.075

1 .154

305.220

(1 86 603)

Kanurafl Ha coApyxHr/l-lhre

Pesep a u

Arynryn vpau a Ao6r ara/(sa ry6a )

Eo6wara/(sa ry6a) sa roAHHara

Aon ropoLt H h pesep BL1 pa rba

[onropoL{u tr o6spcxu

OgnoxeHil AaHoqHr,r o6apcru

16
'1 6
'1 6

14 1

14 2

14 3

06apcrr/ Kou Ao6aByBaeure
O6apcru KoH ApxaBara
O6epcxr KoH apa6oreHHre

Ocra Harv KparKopoq H u o6apcxur

Kparxo po.{ H 14 S vHaH crlcKril o6 epcxr,r

OgHanpeA npecMeraHh o6apcxu

15.1 , 15.2

13.5

15.3

15.4

15.5

15.6

656.043

11.173

10.297

44

35.452

209.223

435 727

6 003

I 820

44

34 220

224 590

OsHe SvHaHctlcKr/ r/3BeruranA ce ycBoeHu kt o4o6pe

Ha H3BeLXTaJOT

EejaH JoBaHoBCKT/

crBoTo Ha [-pyn aTa Ha

25.02.2021 .

BOpHO YnpaBeH

lparaH HaynaoBcKr4

Teroeru cpeAcrBa 1.098.949 828.7 58

Kanrra n u pe3epBll 229.241 122.846

24 566 93.650

llonropo,rrn o6apcru 24.566 93.650

Texoaxr o6epcxn 922.232 710.402

BKynHO KAnUTAJI 14 oEBPCK14 1.176.039 926.898

en
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КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА 

МКД '000 Капитал Резерви

Акумулирана 

добивка/ 

(загуба)

Вкупно

2019

Состојба на 1 јануари 3.075          1.154          301.696               305.925      

Останато 3.524                   3.524          

Нето добивка/загуба за годината (186.603)              (186.603)     

Состојба на 31 декември 3.075          1.154          118.617               122.846      

2020

Состојба на 1 јануари 3.075          1.154          118.617               122.846      

Платен данок на добивка за 

исплатена дивиденда и покривање 

на загуба од добивки 2009-2013

(5.138)                  (5.138)         

Корекција од минати години (28)                       (28)              

Нето добивка/загуба за годината 111.561               111.561      

Состојба на 31 декември 3.075          1.154          225.013               229.241      
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КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ 

МКД '000 2020 2019

А  Парични текови од оперативни активности 

Нето добивка / (загуба) пред оданочување 129.153       (183.752)      

Усогласувања за:

Амортизација 13.760         13.853         

Амортизација на средства под наем 72.605         -                   

Вредносно усогласување на  побарувања 30.633         29.225         

Загуба од расходување или од продажба на ОС 41                -                   

Приходи/расходи за камати, нето 5.239           541              

Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал 251.432       (140.133)      

Намалување/(Зголемување) на залихите 1.805           (310)             

Намалување/(Зголемување) на нетековни средства за продажба -                   -                   

Намалување/(Зголемување) на побарувања од купувачите (56.698)        323.528       

Намалување/(Зголемување) на побарувања од државата 34.771         -                   

Намалување/(Зголемување) на побарувања од вработените 1                  -                   

Намалување/(Зголемување) на краткорочни финансиски средства (9.020)          -                   

Намалување/(Зголемување) на АВР 3.647           -                   

Зголемување/(Намалување) на обврските кон добавувачите 220.316       5.033           

Зголемување/(Намалување) на обврските кон државата 4.223           -                   

Зголемување/(Намалување) на обврските кон вработените 478              -                   

Зголемување/(Намалување) на ПВР (15.367)        87.502         

Парични средства кои произлегуваат од работењето 435.588       275.620       

Платени камати (14.558)        -                   

Платен данок на добивка (2.729)          (11.789)        

Нето парични текови од оперативни активности 418.302       263.831       

Б  Парични текови од инвестициони активности 

Купување на недвижности, материјални и нематеријални средства (67.119)        16.512         

Продажба на недвижности, материјални и нематеријални средства 57                -                   

Примени камати 9.318           (541)             

Промени во капиталот -                   3.524           

Приливи/(одливи) од долгорочни финансиски средства, нето 1.595           (520)             

Нето парични текови од инвестициони активности (56.149)        18.975         

В  Парични текови од финансиски активности 

Прилив/(одлив) по основ на долгорочни кредити (69.084)        (306.003)      

Прилив/(одлив) по основ на краткорочни кредити 1.232           -                   

Исплата на дивиденди (28)               -                   

Нето парични текови од финансиски активности (67.880)        (306.003)      

 Нето зголемување/(намалување) на паричните средства 294.273       (23.197)        

 Парични средства на почетокот на годината 39.755         62.952         

 Парични средства на крајот на годината 334.027       39.755         

-                   -                   
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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 

1. ОПШТО ЗА ГРУПАТА 

БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје е основано на 9.08.2012 година од основачите Битар 

Холдингс Лимитед од Велика Британија и Кардикор Инвестментс Лимитед од Кипар. Во 

текот на 2014 година влогот на Кардикор Инвестментс Лимитед е префрлен на Битар 

Холдингс Лимитед, со што Битар Холдингс Лимитед станува 100% акционер на Друштвото.  

На 31.12.2020 година основната главнина на Друштвото е поделена на 250 акции со 

номинална вредност од 200 евра по акција. Сите 250 акции се во сопственост на Битар 

Холдингс Лимитед. Ваквата структура на капиталот е запишана во Централниот депозитар 

за хартии од вредност.  

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ги вклучуваат финансиските извештаи 
на БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје (матично друштво) и неговите подружници 
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ, ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ, ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ и 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ БАЛКАН ЕНЕРЏИ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ (заедно именувани како 
„Групата“). 

Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје е основано на 27.11.2012 година од страна на БАЛКАН ЕНЕРЏИ 
ГРУП АД Скопје. Основна дејност на Друштвото е снабдување со пареа и климатизација. 
Друштвото работи со лиценца под евидентен број ТЕ-13.03.1/12, издадена од 
Регулаторната комисија за енергетика на РСМ. Лиценцата има рок на важност од 10 години 
кој завршува на 31.12.2022 година. 

Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје е основано на 27.11.2012 година од страна на БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје. Основна дејност на Друштвото е снабдување со пареа и 
климатизација. Друштвото работи со лиценца под евидентен број ТЕ-11.01.1/12, издадена 
од Регулаторната комисија за енергетика на РСМ. Лиценцата има рок на важност од 35 
години кој завршува на 31.12.2047 година. 

Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје е основано на 12.10.2012 година од страна на БАЛКАН ЕНЕРЏИ 
ГРУП АД Скопје. Основна дејност на Друштвото е снабдување со пареа и климатизација. 
Друштвото работи со лиценца под евидентен број ТЕ-12.02.1/12, издадена од 
Регулаторната комисија за енергетика на РСМ. Лиценцата има рок на важност од 35 години 
кој завршува на 31.12.2047 година. 

Друштвото за обезбедување БАЛКАН ЕНЕРЏИ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ Скопје е основано на 
13.12.2014 година од страна на БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје. Основна дејност на 
Друштвото е работи на јавниот ред и безбедноста. 

 

Просечниот број на вработени во Групата во 2020 година е 321 вработени (2019 година: 

335 вработени). 
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2. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 

Основните сметководствени политики кои се усвоени за подготовката на 

консолидираните финансиски извештаи се прикажани подолу. Овие политики се 

применуваат конзистентно за сите презентирани години, освен ако не е поинаку наведено. 

2.1 Основа за изготвување  

Консолидираните финансиски извештаи на Групата се изготвени во согласност со 

сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.  

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката 

за континуитет во работењето, односно дека Групата ќе продолжи да работи во догледна 

иднина. Групата нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го 

ограничи опсегот на своето работење.  

Основи за мерење  

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на методот на 

историска набавна вредност, освен ако не е наведено поинаку во сметководствените 

политики. Историската набавна вредност генерално се заснова на објективната вредност 

на дадениот надомест за стекнување на средствата во времето на нивната набавка. 

Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската 

подмирена во трансакција под комерцијални услови, помеѓу страни доволно информирани 

и спремни своеволно да ја прифатат трансакцијата.  

Користење на проценки и расудувања 

Подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи бара употреба на 

одредени сметководствени проценки. Тоа исто така бара од раководството да прави 

расудувања кои влијаат на примената на сметководствените политики на Групата. 

Областите што вклучуваат повисок степен на проценка или сложеност, или области каде 

претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се прикажани во 

белешка 3. 

 

2.2 Принципи за консолидација 

Консолидираните финансиски извештаи ги вклучуваат средствата и обврските на 

сите подружници на БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје (матично друштво) на 31 декември 

2020, како и финансиските резултати на подружниците за годината што завршува тогаш. 

Матично друштво е ентитет кој има една или повеќе подружници. Подружница е 

ентитет, кој е контролиран од друг ентитет (кој е познат како матично друштво). 

При подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи, ентитетот ги 

комбинира финансиските извештаи на матичното друштво и неговите подружници, ставка 

по ставка, собирајќи ги сличните ставки на средства, обврски, главнина, приходи и 

расходи. Салдата, трансакциите, приходите и расходите во рамките на групата треба да 

бидат целосно елиминирани.  
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Финансиските извештаи на матичното друштво и неговите подружници кои се 

користат во подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи треба да бидат 

подготвени со ист датум.  

Консолидираните финансиски извештаи треба да бидат подготвени со користење на 

единствени сметководствени политики за слични трансакции и други настани во слични 

околности. 

Неконтролираните учества треба  да бидат презентирани во консолидираниот 

извештај за финансиската состојба во рамките на главнината, посебно од главнината на 

сопствениците на матичното друштво. 

Промените на сопственичкото учество на матичното друштво во подружница кои не 

резултираат во губење на контрола се евидентираат како сопственички трансакции (т.е. 

трансакции со сопствениците во нивниот капацитет како сопственици). 

Кога матичното друштво губи контрола над подружница, тоа ја отпишува 

сметководствената вредност на средствата (вклучувајќи го и гудвилот), обврските и сите 

неконтролирани учества на датумот кога контролата е изгубена. Понатаму, ги признава: 

• објективната вредност на примениот надоместок, доколку има, од 

трансакцијата, настанот или околностите коишто резултирале во губење на 

контролата; 

• сите вложувања кои се задржани во претходната подружница по нивната 

објективна вредност на датумот кога контролата е изгубена; 

• сите резултирачки разлики како признаена добивка или загуба во добивката 

или загубата која му се припишува на матичното друштво. 

2.3 Странска валута 

Консолидираните финансиски извештаи се прикажани во илјади македонски денари, 

што е функционална и известувачка валута на Групата. 

Трансакции во странска валута  

Трансакцииите во странска валута Групата ги преведува во функционална валута 

т.е. валута на примарното економско окружување во кое Групата работи користејќи го 

девизниот курс на датумот на трансакцијата. Добивките и загубите што произлегуваат од 

промените на девизниот курс по датумот на трансакцијата, се признаваат во 

консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, т.е. во добивката, односно загубата. 

2.4 Признавање на приходи 

Продажба на производи 

Приходот од продажба на производи треба да биде признаен кога ќе бидат 

исполнети сите од наведените услови:  

(a) Ентитетот му ги пренел на купувачот значајните ризици и награди од 

сопственоста на производите. 

(б) Ентитетот не задржува ниту континуирана менаџерска инволвираност до 

степен кој вообичаено се поврзува со сопственоста, ниту пак ефективна контрола над 

продадените производи. 
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(в) Износот на приходот може веродостојно да се измери. 

(г) Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе 

претставуваат прилив за ентитетот. 

(д) Трошоците кои се направени или треба да бидат направени во врска со 

трансакцијата можат веродостојно да се измерат.  

Извршени услуги 

Приходот од давање на услуги се признава во сметководствените периоди во кои се 

обезбедени услугите. Кога резултатот на трансакцијата која вклучува давање на услуги 

може веродостојно да се процени, приходот поврзан со трансакцијата треба да се признае 

со повикување на степенот на довршеност на трансакцијата на крајот на периодот на 

известување. Кога резултатот на трансакцијата која вклучува давање на услуги не може 

веродостојно да се процени, приходот треба да се признае само до висината на 

признаените расходи кои се надоместливи. Резултатот на трансакцијата може 

веродостојно да се процени кога се исполнети сите од следните услови: 

(a) Износот на приходот може веродостојно да се измери. 

(б) Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе 

претставуваат прилив за ентитетот. 

(в) Степенот на довршеност на трансакцијата на крајот на периодот на 

известување може веродостојно да се измери. 

(г) Трошоците направени за трансакцијата и трошоците за довршување на 

трансакцијата можат веродостојно да се измерат. 

Камати 

Приходите од камати се признаваат во добивката или загубата кога се 

пресметуваат со примена на методот на ефективна камата. 

 

2.5 Данок од добивка 

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Основа за 

пресметување на данокот од добивка е добивката која се утврдува во даночниот биланс. 

Основа за пресметување на данокот од добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните 

приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со 

прописите за сметководството и сметководствените стандарди. Основата за пресметување 

на данокот од добивка се зголемува за непризнаените расходи за даночни цели. Во 

Република Северна Македонија, стапката на данок на добивка изнесува 10%. 

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената 

вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и 

вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните 

стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз 

основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето. 
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Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, 

неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно 

дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. 

Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се 

намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се 

реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува 

веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. 

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на 

известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на 

товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.  

2.6 Парични средства и парични еквиваленти 

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од денарска благајна, 

девизна благајна, парични средства на жиро сметки во деловните банки и девизни 

средства на девизни сметки. 

2.7 Побарувања од купувачи и останати побарувања  

Побарувањата од купувачите ги опфаќаат сите побарувања од продажба на 

учиноци, евидентирани по фактурна вредност согласно издадени фактури за испорака и 

монтажа на производите и фактури за извршени услуги, намалени за исправката на 

вредност за сомнителни и спорни побарувања.  

Останатите побарувања се мерат по амортизирана набавна вредност намалена за 

загубите поради обезвреднување. 

Исправка на вредноста на сомнителните и спорни побарувања 

Со товарење на расходите се формира исправка на вредноста за сите побарувања 

за кои се смета дека се ненаплативи на датумот на извештајот за финансиска состојба. 

Индикатори за ненаплативоста на побарувањата се следните: доцнење при наплата на 

побарувањата, несолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на 

купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се 

идентификуваат за такви. 

2.8 Залихи 

Залихите на материјали, производство во тек и готови производи се искажуваат 

според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната 

вредност на залихите треба да ги опфати сите трошоци за набавка, трошоците за 

конверзија и другите трошоци направени за залихите да се доведат до нивната сегашна 

локација и состојба. Нето реализационата вредност е проценетата продажна цена во 

редовниот тек на работење намалена за проценетите трошоци за довршување и 

проценетите трошоци неопходни за да се изврши продажбата.  

Набавната вредност на залихите е определена со користење на методот на 

просечни цени. 

Намалување на вредноста на залихите се прави за оштетени и слабо движечки 

залихи во зависност од нивната идна употреба и нето реализациона вредност. 
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2.9 Прекинато работење и средства кои се чуваат за продажба 

Прекинато работење претставува одделна главна линија на деловно работење или 

географска област на работењето која е или отуѓена или е класифицирана како таква која 

се чува за продажба. Тоа се состои од работење и парични текови кои можат јасно да се 

разликуваат, оперативно и за целите на финансиското известување, од остатокот на 

Групата. Резултатите од прекинатото работење Групата ги прикажува посебно во 

извештајот на сеопфатна добивка. 

Групата класифицира нетековно средство (или група за отуѓување) како такво кое 

се чува за продажба, кога неговата сметководствена вредност ќе биде надоместена главно 

преку трансакција на продажба наместо преку континуирано користење. За ова да биде 

случај, средството (или групата за отуѓување) мора да биде расположливо за продажба 

веднаш во неговата сегашна состојба. За продажбата да биде многу веројатна, соодветно 

ниво на раководство мора да се обврзе на план за продажба на средството (или групата за 

отуѓување) и мора да е започната активна програма за лоцирање на купувач и извршување 

на планот. Групите за отуѓување и нетековните средства кои се чуваат за продажба се 

признаваат во извештајот за финансиска состојба по пониската од нивната 

сметководствена вредност и објективната вредност намалена за трошоците за продажба. 

Кога едно средство ќе биде класифицирано како средство кое се чува за продажба, 

за тоа средство престанува да се пресметува амортизација. 

2.10 Недвижности, постројки и опрема 

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по нивната набавна 

вредност намалена за акумулираната амортизација и евентуални акумулирани загуби од 

обезвреднување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои директно можат да се 

припишат на стекнувањето на средството.  

Амортизацијата е системска распределба на износот по којшто се депрецира 

средството во текот на неговиот корисен век на употреба. Недвижностите, постројките и 

опремата се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Групата користи 

праволиниски метод на амортизација кој резултира во константен трошок во текот на векот 

на употреба доколку не се менува остатокот на вредноста на средството. Земјиштето, 

трајни добра (уметнички слики, книги и сл.) и инвестициите во тек не се амортизираат. 

Проценетиот корисен век на траење е како што следи:  

Градежни објекти 50 години 

Постројки и опрема 10 - 20 години 

Мебел и останата опрема 4 - 10 години 

Компјутерска опрема и транспортни средства 4 - 10 години 

 

Преостанатата вредност и векот на употреба на средството се ревидираат на крајот 

на секоја финансиска година и, доколку очекувањата се разликуваат од претходните 

проценки, промена(и)та се евидентира како промена во сметководствена проценка. 

Ставка од недвижности, постројки и опрема се отпишува при отуѓување или кога 

нема очекувани идни економски користи од нејзината употреба или отуѓување. 

Признаената добивка или признаената загуба што настанува од отпишување на ставка од 

недвижности, постројки и опрема е определена како разлика помеѓу нето принос од 

отуѓување, доколку постои, и сметководствената вредност на ставката. Така настанатата 
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признаена добивка, односно загуба е вклучена во добивката или загубата кога ставката е 

отпишана.  

2.11 Нематеријални средства 

Нематеријалните средства кои се стекнати од Групата и имаат ограничен век на 

употреба се мерат според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и 

акумулираните загуби поради обезвреднување.  

Проценетиот корисен век на траење е како што следи:  

Софтвер и лиценци 4-10 години 

Методите на амортизација, корисните векови и резидуалните вредности се 

ревидираат на секој датум на известување и се корегираат соодветно. 

2.12 Обезвреднување на нефинансиски средства 

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Групата, се 

проценува на секој датум на известување за да се утврди дали постои било каква 

индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква 

индикација постои, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството. Загуба 

поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или 

неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ. 

Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е 

поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за 

трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, 

проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со 

употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни 

проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството или 

единицата која генерира пари. За целите на тестирање на загубите поради 

обезвреднување, средствата кои неможат да се тестираат индивидуално се групирани 

заедно во најмалата група на средства којашто генерира парични приливи од континуирана 

употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства 

или единица која генерира пари. 

2.13 Заеми 

Заемите и кредитите почетно се признаени по објективната вредност плус 

трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското 

средство. Последователно на почетното признавање, заемите и кредитите се мерат по 

амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена 

за загубите поради обезвреднување. 

2.14 Резервирања 

Групата треба да признае резервирање кога има сегашна обврска (законска или 

изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека за подмирување на 

обврската ќе биде баран одлив на ресурси во кои се вградени економски користи и кога 

може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Резервирањата треба 

да се проверуваат на крајот на секој период на известување и да се коригираат за да ја 

одразат најдобрата тековна проценка. Доколку не е повеќе веројатно дека за подмирување 

на обврската ќе биде потребен одлив на ресурси кои содржат економски користи, 

резервирањето треба да се анулира. Ако ефектот од временската вредност на парите е 
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значаен, резервирањата се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на 

стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки на временската 

вредност на парите и специфичните ризици на обврската. 

2.15 Користи на вработените  

Користи на вработените се сите форми на надоместок кои ги дава Групата во 

размена за извршена услуга од страна на вработените. Користите на вработените се 

поделени во четири категории: 

- Краткорочни користи за вработените, какви што се плати, надници, придонеси за 

социјално осигурување, платени годишни одмори и платени отсуства поради 

боледување, учество во добивката и бонуси (доколку треба да се платат во рамките на 

дванаесет месеци од крајот на периодот) и немонетарни користи (како на пример, 

здравствена грижа, домување, автомобили и бесплатни или субвенционирани добра 

или услуги) за постојаните вработени. 

- Користи по престанок на работниот однос какви што се пензии, други пензиски користи, 

животно осигурување по престанок на работниот однос и здравствена грижа по 

престанок на работниот однос. 

- Други долгорочни користи за вработените, вклучувајќи отсуства по долгогодишна 

служба или отсуство по определен број на години, јубилејни или други користи за 

долгогодишна служба, користи заради долгорочна инвалидност и, доколку треба да се 

платат дванаесет месеци или повеќе после крајот на периодот, учества во добивка, 

бонуси и одложени примања. 

- Отпремнини.  

2.16 Капитал 

Капиталот ги претставува нето средствата или главнината на Групата. Компоненти 

на капиталот се: капитал на сопствениците (основна главнина), задржана добивка, резерви 

кои претставуваат распределба на задржана добивка, резерви кои претставуваат корекции 

заради одржување на капиталот кои може да се прикажат одвоено. 

Ревалоризациони резерви 

Ревалоризационите резерви се формираат врз основа на извршената 

ревалоризација на нетековните средства. Овие резерви не се предмет на распределба. 

Законски резерви 

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските 

одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за 

покривање на загубата. Согласно законските одредби, Грпата е должно да издвои од 

добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не 

достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не 

надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена 

само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од основната главнина  на 

Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на 

сопствениците.  
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Реинвестирана добивка (Резерви за инвестиции) 

Под реинвестирана добивка се подразбираат извршените инвестициски вложувања 

од добивката за развојни цели, односно вложувањата во материјални средства 

(недвижности, постројки и опрема), вклучително и вложувањата во материјални средства 

набавени преку финансиски лизинг, како и во нематеријални средства (компјутерски 

софтвер и патенти) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, освен вложувања 

во патнички автомобили, мебел, теписи, аудио визуелни средства, бела техника, 

уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други вложувања кои служат за 

административни цели. 

Доколку Друштвото ги отуѓи средствата со кои се стекнал преку реинвестирање на 

добивката во рок од пет години од денот во кој е извршено инвестициското вложување, го 

должи данокот кој би го платил кога не би ја намалил даночната основа за износот на 

извршените вложувања. 

 

2.17 Нови стандарди и толкувања кои се уште не се задолжителни или порано 

усвоени  

Нема нови стандарди, дополнувања и толкувања прифатени во Република Северна 

Македонија, а стапени во сила за годишни периоди почнувајќи по 1 јануари 2020 година. 
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3. КОРИСТЕЊЕ НА ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА 

Подготовката на финансиските извештаи бара од раководството да направи 

проценки, расудувања и претпоставки кои влијаат на износите презентирани во 

финансиските извештаи. Раководството на континуирана основа ги оценува своите 

проценки и расудувања во врска со средствата, обврските, приходите и расходите. 

Раководството ги базира своите проценки, расудувања и претпоставки врз историско 

искуство и врз други различни фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идни настани, за 

кои раководството верува дека се разумни под околностите. Сметководствените проценки 

и расудувања ретко ќе се изедначат со соодветните реални резултати. Проценките, 

расудувањата и претпоставките за кои постои ризик материјално да влијаат на 

сметководствената вредност на средствата и обврските во следната финансиска година се 

презентирани подолу. 

COVID-19 

Проценката е направена со разгледување на влијанијата што ги имала или може да 

ги има пандемијата на корона вирусот (COVID – 19) на Групата врз основа на познати 

информации. Ова разгледување се протега на природата на понудените производи и 

услуги, клиенти, синџирот на снабдување, персоналот и географските региони во кои 

работи Групата. Освен како што е наведено во конкретни белешки, во моментов се чини 

дека нема никакво значајно влијание врз финансиските извештаи или дека постојат какви 

било значителни несигурности во врска со настаните или условите што можат неповолно 

да влијаат на Групата на датумот на известување или последователно како резултат на 

пандемијата на корона вирус (COVID-19). 

Проценка на корисен век на средствата  

Групата ги одредува проценетиот корисен век и соодветните трошоци за 

амортизација за неговите недвижности, постројки и опрема и нематеријалните средства со 

ограничен век на траење. Корисниот век може значително да се промени како резултат на 

технички иновации или некој друг настан. Трошокот за амортизација ќе се зголеми кога 

корисниот век е помал од претходно проценетиот корисен век, или ќе бидат отпишани 

технички застарени или не-стратешки средства што се напуштени или продадени. 

Обезвреднување на побарувања од купувачи и други побарувања 

Резервирањето за исправка на сомнителни и спорни побарувања се формира врз 

основа на проценетите загуби кои произлегуваат од неисполнувањето на обврските на 

клиентот. Проценката се базира на анализа на старосната структура на побарувањата, 

историски отписи, кредитоспособност на клиентите и промени во условите на исплата, 

определени при утврдувањето на адекватноста на резервацијата за исправка на 

сомнителни и спорни побарувања. 

Резервирање за обезвреднување на залихи 

Резервирање за обезвреднување на залихите бара одреден степен на проценка и 

проценка. Нивото на резервирање се проценува земајќи го предвид неодамнешното 

продажно искуство, старосната структура на залихите и другите фактори кои влијаат на 

застареноста на залихите. 
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Проценка на трошоци за набавка на топлинска енергија 

Регулаторна комисија за енергетика со Одлука од 31 јули 2019 определи цена за 

набавка на топлинска енергија од нерегулиран производител за 15% помала во однос на 

цената на регулираниот производител. За ова беше поведен судски спор пред Управен 

суд, бидејќи во Закон за енергетика, член 156 Операторот на системот за дистрибуција на 

топлинска енергија е должен да ја откупува топлинската енергија испорачана од 

производител на топлинска енергија во системот за дистрибуција на топлинска енергија, 

доколку цената на топлинската енергија понудена од производителот е пониска од цената 

за топлинската енергија на регулираниот производител. Но, од страна на Виш Управен суд 

на 05.11. 2020 година беше донесена судска пресуда со која се прифаќа утврдената цена 

на Регуалаторна комисија за енергетика. Поради тоа, подружницата ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје направи корекција на цената на набавената 

топлинска енергија и за перидот октомври - декември 2019 година, согласно книжни 

одобренија кои ги доби од нерегулираниот производител. Книжите одбренија за периодот 

октомври - декември 2019 беа прокнижени во 2020 година и со тоа се намали трошокот за 

топлинска енергија во 2020 година. 
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Белешка 4

2020 2019

Приходи од продажба 1.575.348    1.402.840    

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ДОБРА И УСЛУГИ НА ПОВРЗАНИ 

ДРУШТВА

Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на 

поврзани друштва во земјата 
2.765           -                   

Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва врз 

други основи
42                -                   

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА 

Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата 1.572.223    1.402.323    

Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци 318              517              

МКД '000

 

Најголем дел од приходите од продажба на добра (производи) и услуги во земјата (вкупен 
износ 1.572.223 илјади МКД) се однесуваат на продажба на топлинска енергија во износ од 
1.562.059 илјади МКД (2019: 1.349.837 илјади МКД). 

Белешка 5
2020 2019

Останати приходи од работењето 7.742           7.700           

ПРИХОДИ ОД ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ И 

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА 

Приходи од вредносно усогласување на нематеријални средства -                   -                   

Приходи од вредносно усогласување на материјални средства 938              -                   

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ 

Приходи од наплатени отпишани побарувања -                   24                

Останати приходи од работењето 6.804           7.676           

МКД '000

 

Белешка 6

2020 2019

Трошоци за вработените 218.337       218.398       

Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство) 204.531       201.963       

Останати трошоци за вработените 12.862         14.476         

Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци 113              700              

Надоместоци на трошоци на вработените и подароци 830              1.259           

МКД '000

 

Белешка 7

2020 2019

Трошоци за амортизација 13.760         13.853         

Трошоци за амортизација (за производство) 13.760         13.853         

МКД '000
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Белешка 8

2020 2019

Останати трошоци од работењето 1.216.256    1.361.500    

ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

Трошоци за суровини и материјали (за производство) 8.665           10.165         

Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба) 2.725           2.443           

Трошоци за енергија (за производство) 609.412       679.723       

Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба) 1.486           1.935           

Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за 

производство)
12.085         15.948         

Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство) 204              458              

ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ 

Транспортни услуги 37                127              

Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет 5.059           5.629           

Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги 379.073       412.118       

Услуги за одржување и заштита 22.836         36.037         

Наем - лизинг 29.326         26.534         

Комунални услуги 1.437           1.268           

Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми -                   7                  

Останати услуги 7.945           8.446           

ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО 

Трошоци за спонзорства и донации 33                1.990           

Трошоци за репрезентација 670              940              

Трошоци за осигурување 4.424           4.418           

Банкарски услуги и трошоци за платен промет 7.175           7.068           

Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки 1.416           1.973           

Трошоци за користење на права (освен наем) 82.286         95.976         

Останати трошоци на работењето 6.457           14.812         
ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА 

Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни 

побарувања 
30.633         29.225         

ОСТАНАТИ РАСХОДИ 

Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на 

нематеријални и материјални средства 
41                2                  

Расходи врз основа на директен отпис на побарувања 990              1.041           

Казни, пенали, надоместоци за штети и друго -                   39                

Останати расходи од работењето 1.176           2.513           
НАБАВНА ВРЕДНОСТ

Набавна вредност на продадени добра (стоки) 665              664              

МКД '000

 

Најголем дел од трошоците за енергија (вкупен износ 609.412 илјади МКД) се однесуваат 

на потрошен гас во производство на топлинска енергија во износ од 539.959 илјади МКД 

(2019: 615.967 илјади МКД). 

Трошокот за Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги во износ 

од 379.073 илјади МКД вклучува набавена топлинска енергија од друштвото ТЕ-ТО АД 

Скопје во износ од 379.010 илјади МКД (2019: 411.464 илјади МКД). 
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Трошоци кои произлегуваат од Договори за наем на основни средства 

Трошокот за наем-лизинг во вкупен износ од 29.326 илјади МКД во најголем дел (26.841 
илјади МКД) се однесува на оперативен наем, односно закуп на недвижности, потројки и 
опрема на Топлификација АД во стечај (2019: 23.998 илјади МКД) од страна на 
подружницата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје. 

Трошоците за користење на права (освен наем) во износ од 82.286 илајди МКД се 
однесуваат на: 

• Амортизација во износ од 38.504 илјади МКД на средствата земени под наем од 
Топлификација АД во стечај од страна на подружницата ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје (2019: 35.547 илјади МКД); 

• Амортизација во износ од 40.628 илјади МКД на изнајмена дистрибутивна мрежа од 
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со 
деловен простор од значење за Републиката - Скопје од страна на подружницата 
ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје (2019: 57.243 
илјади МКД): 

• Надомест за користење на дистрибутивна мрежа на Акционерско друштво за 
изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката - Скопје од страна на подружницата ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, во износ од 3.146 илјади МКД (2019: 3.138 илјади 
МКД). 

Трошокот за наем-лизинг и трошоците за користење на права (освен наем) произлегуваат 
од:  

• Договорот помеѓу подружницата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Скопје и Топлификација АД Скопје склучен на 28.12.2012 година. Предмет на 
договорот е закуп на недвижности, потројки и опрема на Топлификација АД Скопје 
неопходни за вршење на дејноста на подружницата, односно потројки за производство на 
топлинска енергија, а врз основа на одредбите дефинирани во Лиценцата за вршење на 
енергетска дејност – производство на топлинска енергија издадена на подружницата од 
страна на Регулаторната комисија за енергетика на Р.С. Македонија. Според овој договор, 
подружницата има обврска за исплата на годишен надомест за закупнина на основните 
средства, обврска за нивно одржување и модернизација во износ еднаков на пресметаната 
амортизација на закупените средства, а која ќе биде одобрена од Регулаторната комисија 
за енергетика на Р.С. Македонија. Наемот може да се менува во зависност од одобрениот 
принос на капитал одобрен од Регулаторната комисија за енергетика на Р.С. Македонија, 
но не може да биде помал од одобрениот принос на капитал. Доколку подружницата не ги 
инвестира одобрените средства по основ на амортизација на закупените средства, а кои се 
наменети за инвестиционо одржување и модернизација на закупените средства, 
неинвестираниот износ треба да и го надомести на Топлификација АД. 

• Договорот помеѓу подружницата ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Скопје и Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор 
и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје склучен на 31.12.2012 година, за 
користење на добро од општ интерес, топловодната дистрибутивна мрежа во Скопје која 
што е во сопственост на Р.С. Македонија, а врз основа на одредбите дефинирани во 
Лиценцата за вршење на енергетска дејност – дистрибуција на топлинска енергија 
издадена на подружницата ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 
Скопје од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Р.С. Македонија. Според овој 
договор, Друштвото има обврска за исплата на годишен надомест за користење на 
топловодната дистрибутивна мрежа во износ од 51 илјада ЕУР, обврска за нејзино 
одржување, обнова и развој, како и обврска за инвестиционо одржување и проширување 
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на мрежата во износ еднаков на пресметаната амортизација на топловодната 
дистрибутивна мрежа. Износот на пресметаната амортизација кој нема да биде потрошен 
за инвестиционо одржување и проширување на топловодната дистрибутивна мрежа, ќе 
биде на располагање на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје. По престанок на 
важноста на договорот, подружницата ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Скопје треба да ја врати топловодната дистрибутивна мрежа во владение на 
Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката – Скопје. 

Белешка 9

2020 2019

Приходи од финансирање 9.478           13.240         

Приходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва 21                -                   

Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва 9.187           13.123         

Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со 

неповрзани друштва
160              97                

Останати финансиски приходи 110              20                

МКД '000

 

Белешка 10

2020 2019

Расходи од финансирање 15.061         13.782         

Расходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва 167              107              

Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва 14.391         12.356         

Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со 

неповрзани друштва 
504              1.319           

МКД '000
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Белешка 11 

Подолу се прикажани поединечните ефективни даночни стапки на матичното друштво и 

неговите подружници: 

БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје  

Белешка 11

Данок на добивка 2020 2019

Добивка пред оданочување 37.132         (559)             

Даночно непризнаени расходи 8.587           4.788           

Даночна основа 45.719         4.229           

Намалување на даночна основа:

   Дивиденди оданочени со ДД кај исплатувачот 30.000         

Даночна основа по намалување 15.719         4.229           

Данок на добивка по стапка од 10% на даночната основа 1.572           423              

Ефективна даночна стапка 4,23% -75,65%

МКД '000

 

СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 

Белешка 11

Данок на добивка 2020 2019

Добивка пред оданочување (32.691)        (14.123)        

Даночно непризнаени расходи 31.197         35.363         

Даночна основа (1.494)          21.240         

Данок на добивка по стапка од 10% на даночната основа -                   2.124           

Ефективна даночна стапка -                   -15,04%

МКД '000

 



БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје 
Консолидирани финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 

27 
 

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 

Белешка 11

Данок на добивка 2020 2019

Добивка пред оданочување 107.327       (37.023)        

Даночно непризнаени расходи 1.787           2.494           

Даночна основа 109.114       (34.529)        

Данок на добивка по стапка од 10% на даночната основа 10.911         -                   

Ефективна даночна стапка 10,17% -                   

МКД '000

 

ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 

Белешка 11

Данок на добивка 2020 2019

Добивка пред оданочување 45.136         (134.456)      

Даночно непризнаени расходи 3.297           4.519           

Даночна основа 48.433         (129.937)      

Данок на добивка по стапка од 10% на даночната основа 4.843           -                   

Ефективна даночна стапка 10,73% -                   

МКД '000

 

БАЛКАН ЕНЕРЏИ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ 

Белешка 11

Данок на добивка 2020

Добивка пред оданочување 2.249           

Даночно непризнаени расходи 404              

Даночна основа 2.653           

Данок на добивка по стапка од 10% на даночната основа 265              

Ефективна даночна стапка 11,80%

МКД '000
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Белешка 12.1 МКД '000

Нематеријални средства

2019 Лиценци и права

Набавна вредност

Состојба на 1.1. 3.940                           

Набавки во текот на годината 92                                

Отуѓување -                                   

Состојба на 31.12. 4.031                           

Исправка на вредноста

Состојба на 1.1. (1.726)                          

Амортизација за тековна година (234)                             

Отуѓување -                                   

Состојба на 31.12. (1.960)                          

Сегашна вредност 31.12. 2.072                           

2020 Лиценци и права

Набавна вредност

Состојба на 1.1. 4.031                           

Набавки во текот на годината -                                   

Отуѓување -                                   

Состојба на 31.12. 4.031                           

Исправка на вредноста

Состојба на 1.1. (1.960)                          

Амортизација за тековна година (243)                             

Отуѓување -                                   

Состојба на 31.12. (2.203)                          

Сегашна вредност 31.12. 1.828                           
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Белешка 12.2 МКД '000

Недвижности, постројки и опрема

2019
Градежни 

објекти 

Постројки и 

опрема 

Алат, погонски 

и канцелариски 

инвентар, 

мебел и 

транспортни 

средства 

Останати 

материјални 

средства 

Материјални 

средства во 

подготовка 
Вкупно

Набавна вредност

Состојба на 1.1.                  -        27.455        89.129        53.106               83       169.773 

Набавки во текот на 

годината
            381          1.273        14.020        19.007          1.219         35.901 

Отуѓување/Расходување                  -            (436)              (76)                  -                  -            (512)

Трошок за годината       (52.469)

Состојба на 31.12.             381        28.292      103.074        19.644          1.302       152.693 

Исправка на вредноста

Состојба на 1.1.                  -       (11.762)       (35.461)                  -       (47.222)

Амортизација за тековна 

година
               (6)         (3.113)       (10.499)                  -       (13.619)

Отуѓување/Расходување                  -             399               76                  -              475 

Состојба на 31.12.                (6)       (14.476)       (45.883)                  -       (60.366)

Сегашна вредност 31.12.             375        13.815        57.190        19.644          1.302         92.327 

2020
Градежни 

објекти 

Постројки и 

опрема 

Алат, погонски 

и канцелариски 

инвентар, 

мебел и 

транспортни 

средства 

Останати 

материјални 

средства 

Материјални 

средства во 

подготовка 
Вкупно

Набавна вредност

Состојба на 1.1.             381        28.292      103.074        19.644          1.302       152.693 

Набавки во текот на 

годината
                 -             514          6.581        60.025                  -         67.119 

Отуѓување/Расходување                  -            (129)         (1.919)                  -                  -         (2.048)

Корекција           (111)            (111)

Трошок за годината       (72.605)       (72.605)

Состојба на 31.12.             381        28.677      107.735          7.064          1.191       145.048 

Исправка на вредноста

Состојба на 1.1.                (6)       (14.476)       (45.883)                  -       (60.366)

Амортизација за тековна 

година
             (10)         (2.711)       (10.796)                  -       (13.516)

Отуѓување/Расходување                  -               88          1.862                  -           1.950 

Состојба на 31.12.              (16)       (17.099)       (54.817)                  -       (71.932)

Сегашна вредност 31.12.             365        11.577        52.918          7.064          1.191         73.116 

 

Друштвото нема ограничување во располагањето со средствата кои ги поседува ниту пак 

има средства заложени како обезбедување. 
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Белешка 12.3

Вложувања во недвижности

2019
Вложувања во 

недвижности

Вложувања во 

недвижности во 

подготовка

Аванси за 

вложувања во 

недвижности

Вкупно

Сегашна вредност 31.12. -                          -                            -                          -           

2020
Вложувања во 

недвижности

Вложувања во 

недвижности во 

подготовка

Аванси за 

вложувања во 

недвижности

Вкупно

Сегашна вредност 31.12. -                          -                            -                          -           

МКД '000

 

Белешка 12.4
2020 2019

Долгорочни финансиски средства -                   1.595           

Долгорочни заеми и кредити на поврзани друштва во земјата и 

странство 
-                   1.595           

МКД '000

 

Долгорочниот заем даден на фирмата мајка Битар Холдингс Лимитед во износ од 1.595 

илјади МКД со 31.12.2020 е рекласифициран на краткорочен заем. (Белешка 13.8). 

Белешка 12.5
2020 2019

Долгорочни побарувања 2.146           2.146           

Спорни и ризични побарувања 2.146           2.146           

МКД '000

 

Белешка 12.6
2020 2019

Одложени даночни средства -                   -                   

МКД '000
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Белешка 13.1
2020 2019

Залихи 77.403         79.209         

ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ 

Суровини и материјали на залиха 29.958         32.383         

ЗАЛИХА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

Залиха на резервни делови 45.905         45.444         

ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ 

Ситен инвентар на залиха 1.525           1.464           

Ситен инвентар во употреба 15                686              

Вредносно усогласување на залихи на ситен инвентар, амбалажа и 

автогуми 
(15)               (784)             

СТОКИ

Стоки на залиха 15                15                

МКД '000

 

Белешка 13.2
2020 2019

Средства кои се чуваат за продажба и прекинато 

работење
                    -                     - 

МКД '000

 

Белешка 13.3

2020 2019

Побарувања од поврзани друштва 204.966       -                   

Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на добра и 

услуги во земјата
204.966       -                   

МКД '000

 

Белешка 13.4
2020 2019

Побарувања од купувачите 441.152       620.053       

Побарувања од купувачи во земјата 318.455       477.725       

Побарувања од купувачи во странство 1.581           2.064           

Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата 15.086         11.250         

Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во странство -                   92                

Побарувања од камати (договорни и казнени) 2.643           3.244           

Спорни и сомнителни побарувања 268.115       263.794       

Останати побарувања 1.587           891              

Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи (166.315)      (139.007)      

МКД '000
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Старосна структура на побарувања од купувачите до 1 година
од 1 до 3 

години
над 3 години Вкупно

Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на 

добра и услуги во земјата
64.562       62.781         77.623        204.966       

Побарувања од купувачи во земјата 316.775     1.680           318.455       

Побарувања од купувачи во странство 1.581          1.581           

Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата 7.044         3.127           4.915          15.086         

Побарувања од камати (договорни и казнени) 2.326         316              1                 2.643           

Спорни и сомнителни побарувања 11.124       97.374         159.617      268.115       

Останати побарувања 1.587         1.587           

Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи (33.135)        (133.180)     (166.315)      

Вкупно 403.418     132.143       110.557      646.118       

(во илјади денари)

 

Белешка 13.5
2020 2019

Обврски / побарувања кон државата 14.483         73.366         

Обврски кон државата 11.173         6.003           

Обврски за данокот на додадена вредност 4.887           928              

Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на 

приход платен на странско правно лице (задржан данок) 
1.113           167              

Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата 5.173           4.908           

Побарувања од државата  25.655         79.369         

Данок на додадена вредност 16.309         48.790         

Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен 

приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан 

данок) 

9.346           30.579         

МКД '000

 

Белешка 13.6
2020 2019

Побарувања од вработените                    1                    2 

Останати побарувања од вработените                    1                    2 

МКД '000

 

Белешка 13.7
2020 2019

Останати краткорочни побарувања -                   -                   

МКД '000
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Белешка 13.8
2020 2019

Краткорочни финансиски средства 9.020           -                   

Краткорочни кредити и заеми дадени на поврзани друштва во земјата 21                -                   

Краткорочни кредити и заеми дадени на поврзани друштва во 

странство 
            8.998                     - 

МКД '000

 

Краткорочни кредити и заеми дадени на поврзани друштва во странство во износ од 8.998 
илјади МКД се дадени позајмици на фирмата мајка Битар Холдингс Лимитед, и тоа: 

Корисник 

на 

позајмица

Број на позајмица

Дата на 

одобрува

ње

 Износ на 

позајмица 

(во валута) 

 Износ на 

позајмица 

(во денари) 

Рок на 

враќање

Каматна 

стапка 

годишна

Битар 

Холдингс 

Лимитед

05-288 од 29.07.2013 15/07/2013  £    22.106,25   1.595.136,16 31/12/2021 0,00%

Битар 

Холдингс 

Лимитед

0504-80 од 07.12.2020 07/12/2020 120.000,00€  7.403.376,00 31/07/2021 5,00%

 

1.595 илјади МКД се пренос од долгорочниот на краткорочен заем (Белешка 12.4). 

Белешка 13.9
2020 2019

Парични средства 334.027       39.755         

Парични средства на трансакциски сметки во денари 333.784       39.516         

Парични средства во благајна 236              232              

Девизни сметки 7                  7                  

МКД '000

 

Белешка 13.10
2020 2019

Однапред платени трошоци 6.724           10.370         

Однапред платени трошоци 357              373              

Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани 6.367           9.998           

МКД '000

 

Белешка 14.1
2020 2019

Долгорочни резервирања   -                   -                   

МКД '000
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Белешка 14.2
2020 2019

Долгорочни обврски 24.566         93.650         

Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и 

странство
24.566         93.650         

МКД '000

 

Банка

Број на 

партија

Дата на 

одобрување

Рок на 

доспевање Број на рати

Каматна 

стапка

Долгорочен кредит

(во '000 МКД)

Краткорочен дел на 

кредит - обврски за 

камата

(во '000 МКД)

Вкупен долг на 

31.12. 

(во '000 МКД)

Халкбанк АД Скопје KR2020/30623 11/12/2020 31/08/2022 21 4,60% 24.566                      35.448                      60.014                

24.566                      35.448                      60.014                Вкупно

 

Долгорочниот денарски кредит (со валутна клаузула) земен во 2016 година, со Одлука од 

Халк Банка на крај од 2020 година е трансформиран во денарски кредит со исти услови 

како и претходниот Договор. Вкупното салдо на кредити на 31.12.2020 година изнесува 

60.014 илјади МКД. 

Белешка 14.3
2020 2019

Одложени даночни обврски -                   -                   

МКД '000

 

Белешка 15.1
2020 2019

Обврски кон поврзани друштва         538.455             1.994 

Останати обврски од поврзани друштва                     -             1.994 

МКД '000

 

Белешка 15.2
2020 2019

Обврски кон добавувачите 117.588       433.732       

Обврски спрема добавувачи во земјата 116.251       433.646       

Обврски спрема добавувачи од странство 1                  86                

Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата 1.336           -                   

МКД '000
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Белешка 15.3
2020 2019

Обврски кон вработените 10.297         9.820           

Обврски за плата и надоместоци на плата 9.552           9.176           

Обврски за надоместоци на трошоците на вработените 7                  4                  

Останати обврски спрема вработените 738              640              

МКД '000

 

Белешка 15.4
2020 2019

Останати краткорочни обврски 44                44                

Обврски спрема вршители на дејност и други физички лица 44                44                

МКД '000

 

Белешка 15.5
2020 2019

Краткорочни финансиски обврски 35.452         34.220         

Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва од странство 4                  34.220         

Краткорочни кредити и заеми 35.448         -                   

МКД '000

 

Износот од 35.448 илјади денари на конто Краткорочни кредити и заеми се однесува на 

краткорочен дел на долгорочни кредити, кој што е прикажан во прегледот за долгорочни 

кредити (Белешка 14.2). 

 

Белешка 15.6
2020 2019

Однапред пресметани обврски         209.223         224.590 

Однапред пресметани трошоци         209.212         224.590 

Одложено признавање на приходи                  11                     - 

МКД '000
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16. Капитал 

Основна главнина 

2020 2019

Сопственик 3.075           3.075           

BITAR HOLDINGS LIMITED 3.075           3.075           

МКД '000

 

Резерви 

2020 2019

Законски резерви 1.154           1.154           

Издвојување од добивки во претходни години 1.154           1.154           

МКД '000
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17. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ 

Цели на управувањето со финансиски ризици 

Активностите на Групата ја изложуваат истата на различни финансиски ризици: 

пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ценовен ризик и каматен ризиј), кредитен ризик и 

ликвидносен ризик. Целокупната програма за управување со ризик на Групата се фокусира 

на непредвидливоста на финансиските пазари и се обидува да ги минимизира 

потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Групата. 

 

17.1. Пазарен ризик 

Пазарен ризик е ризик дека промените во пазарните цени, како што се девизните 

курсеви и каматните стапки, ќе влијаат на приходот на Групата или вредноста на нејзините 

финансиските инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се управува и 

контролира изложеноста на пазарниот ризик во рамките на прифатливи параметри, при 

истовремено оптимизирање на приносот. 

Валутен ризик 

Групата влегува во трансакции во странска валута, при што истата е изложена на 

секојдневни промени на курсевите на странските валути.  

Валутниот ризик произлегува од финансиските средства и финансиските обврски 

деноминирани во валута, која што е различна од известувачката валута на Групата. 

Ризикот се мери со употреба на сензитивната анализа. 

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски на Групата 

деноминирани во странска валута е како што следи: 

(во '000 MKД)

Валута 2020 2019 2020 2019

ЕУР 8.992            2.163            4                   129.950        

УСД -                    -                    -                    -                    

ГБП 1.595            -                    -                    -                    

ЦХФ -                    -                    -                    -                    

Друго -                    -                    -                    -                    

Вкупно 10.587          2.163            4                   129.950        

Средства Обврски

 

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или 

намалување за 1% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е 

направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на 

состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања 

на добивката за соодветниот период. 
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(во '000 MKД)

Валута 2020 2019 2020 2019

ЕУР 90                 (1.278)           (90)                1.278            

УСД -                    -                    -                    -                    

ГБП 16                 -                    (16)                -                    

ЦХФ -                    -                    -                    -                    

Друго -                    -                    -                    -                    

Нето ефект 106               (1.278)           (106)              1.278            

зголемување за 1% намалување за 1%

 

 

Ценовен ризик 

Ценовен ризик е ризик дека капиталот ќе флуктуира и ќе влијае на фер вредноста 

на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од 

конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната 

изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и 

удели.  
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Каматен ризик 

Групата е изложена на ризик од промените на каматните стапки во случај кога 

користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки 

договорени по варијабилни каматни стапки.  

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според 

изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:  

Финансиски средства (во илјади денари)

Некаматоносни 2020 2019

Парични средства 334.027        39.755          

Побарувања од купувачи 646.118        620.053        

Останати побарувања 25.657          79.371          

Вложувања -                    1.595            

Вкупно некаматоносни финансиски средства 1.005.802    740.775       

Каматоносни со фиксна каматна стапка

Парични средства

Депозити во банки

Дадени кредити и заеми

Каматоносни со променлива каматна стапка

Парични средства

Депозити во банки

Дадени кредити и заеми

Вкупно каматоносни финансиски средства -                   -                   

Вкупно 1.005.802     740.775        

Финансиски обврски
Некаматоносни 2020 2019

Обврски кон добавувачи 656.043        435.727        

Останати тековни обврски 21.514          15.866          

Вкупно некаматоносни финансиски обврски 677.557       451.593       

Каматоносни со фиксна каматна стапка

Кредити и лизинг 4                   34.220          

Каматоносни со променлива каматна стапка

Кредити и лизинг 60.014          93.650          

Вкупно каматоносни финансиски обврски 60.018         127.870       

Вкупно 737.575        579.463         

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или 

намалување за 100 базични поени на каматните стапки на користените кредити и дадени 

депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени 

депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на 

добивката а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.  

(во илјади денари)

Назив 2020 2019 2020 2019

Земени кредити (600)              (937)              600               937               

Дадени кредити -                    -                    -                    -                    

Нето ефект (600)              (937)              600               937               

зголемување за 100 базичи 

поени

зголемување за 100 базичи 

поени
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17.2. Кредитен ризик 

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Групата доколку 

купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените 

финансиски обврски, и произлегува главно од побарувањата на Групата од купувачи, како 

и инвестициите во банки, т.е. банкарски депозити, готовина и парични еквивалент. 

Максималната изложеност на кредитен ризик е нето сметководствената вредност на 

побарувањата од купувачи и другите побарувања.  

Изложеноста на Групата кон одредени клиенти, како и кредитната способност на 

клиентите се набљудува навремено, со цел да се намали ризикот од ненаплатливост до 

најниско ниво. Побарувањата на Групата не се обезбедени со било какви меници, гаранции 

или друг вид на колатерал. 

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 

за тековната година и претходната година е како што следува:  

2020 (во илјади денари)

Структура на побарувања од купувачи 

според нивната доспеаност
Бруто износ

Исправка на 

вредност
Нето износ

Недоспеани побарувања 248.160        248.160        

Доспеани побарувања

    - до 1 година 155.278        155.278        

    - од 1 до 3 години 166.859        33.232          133.627        

    - над 3 години 242.136        133.083        109.053        

Вкупно 812.433        166.315        646.118        

2019 (во илјади денари)

Структура на побарувања од купувачи 

според нивната доспеаност
Бруто износ

Исправка на 

вредност
Нето износ

Недоспеани побарувања 240.949        240.949        

Доспеани побарувања 518.035        138.931        379.104        

Вкупно 758.984        138.931        620.053         
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17.3. Ликвидносен ризик 

Ликвидносниот ризик е ризик дека Групата нема да биде во состојба да ги исплати 

своите обврски навремено. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на 

потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Групата нема вакви проблеми во 

своето работење.  

Политиката на Групата е да одржува соодветен износ на пари и парични средства 

со цел да ги подмири обврските во иднина. Процесот на управување со ликвидносниот 

ризик вклучува проекција на паричните текови според валута (рочност) и утврдување на 

потребниот износ на ликвидни средства, земајќи ги во предвид бизнис планот, наплатата 

на побарувањата и одливот на парични средства. Ова ги исклучува потенцијалните ефекти 

од непредвидливите ситуации, како што се природни катастрофи или политички 

турбуленции во регионот. 

Следната табела ја дава рочноста на финансиските обврски на Групата: 

2020

Не-деривативни финансиски обврски до 1 месец
од 1-3 

месеци

од 3 месеци - 

1 година
1-5 години

Над 5 

години
ВКУПНО

Обврски кон добавувачи 656.043      656.043        

Кредити и позајмици 4                 35.448          24.566          60.018          

Вкупно 656.047      -                    35.448          24.566          -                    716.061        

2019

Не-деривативни финансиски обврски до 1 месец
од 1-3 

месеци

од 3 месеци - 

1 година
1-5 години

Над 5 

години
ВКУПНО

Обврски кон добавувачи 435.727      435.727        

Кредити и позајмици 34.220        33.756          59.894          127.870        

Вкупно 469.947      -                    33.756          59.894          -                    563.597        

МКД'000

МКД'000

 

 

17.4. Утврдување на објективната вредност 

Освен ако не е поинаку наведено, сметководствената вредност на финансиските 

инструменти ја одразува нивната објективна вредност. 
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18. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ 

Судски спорови 

Во текот на 2020 година друштвата од Групата се предмет на неколку судски спорови од 

кои позначајни се следните: 

Судски спорови во кои друштвата од Групата се тужена страна: 

• Подружница ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје: 

1. Судски предмет број 13Пл1-ТС-1457/17 во кој Топлификација АД поднесе тужба во 

износ од 4.314.656 МКД против Друштвото поради побарување за повисока 

закупнина. Добиена е позитивна пресуда во корист на Друштвото од Врховен суд. 

2. Судски предмет број 15т-ТС-72/17 во кој Топлификација АД поднесе тужба во 

износ од 7.730.075 МКД против Друштвото за кусок од магацин кој е предаден под 

закуп. Предметот е во прекин поради стечајот на тужителот. 

• Подружница ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје: 

1. Судски предмет број 53 TС-4/16 во кој Дистрибуција на топлина ДООЕЛ Скопје 

побарува од Друштвото надомест на штета (користење на основните средства на 

тужителот) во износ од 16.407.842 МКД плус камата. Овој предмет е даден на 

супер вештачење. Мислењето на раководството е дека исходот на спорот е 50% во 

полза на Друштвото. 

Судски спорови во кои друштвата од Групата се тужители: 

• Подружница ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје: 

1. Судски предмет број ЗТС-510/16 во кој Друштвото поднесе тужба во износ од 

2.254.022 МКД против Топлификација АД за стекнување без основ поради наплата 

на принос на инвестиции одобрени од РКЕ. Добиена е позитивна пресуда во 

корист на Друштвото од Апелација. 

2. Судски предмет број 54С-1-218/19 во кој Друштвото поднесе тужба во износ од 

59.423.124 МКД против Топлификација АД поради утврдување на правото на 

инвестиции од одобрената амортизација од страна на РКЕ и утврдување на 

основаноста на фактурата на Друштвото за инвестиции во 2016 година. Предметот 

е во фаза на подготвителни рочишта. 

3. Судски предмет број 2тсСТ-ТС-20/20 во кој Друштвото поднесе тужба во износ од 

62.743.825 МКД против Топлификација АД поради утврдување на основаноста на 

фактурата на Друштвото за инвестиции во 2017 година. Предметот е во фаза на 

подготвителни рочишта. 

4. Судски предмет број 55ТС-164/18 во кој Друштвото поднесе тужба во износ од 

40.190.761 МКД против Кратер заради поништување на Нотарски акт врз основа на 

кој присилно се одземени средства на име амортизација. Предметот е во фаза на 

подготвително рочиште. 
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• Подружница ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје: 

1. Судски предмет број 50 358/15 во кој Друштвото побарува од ИНА ЕНЕРГО 

СИСТЕМ Стефан ДООЕЛ Скопје 6.014.361 МКД плус камата. Постапката е пред 

Апелационен Суд односно второстепена постапка. Во прв степен на Основен суд 

добиена е пресуда во корист на тужителот за износот како и дополнителна 

пресуда за враќање на конфигурации на мерила на топлина. Мислењето на 

раководството е позитивен исход и во второстепена постапка. 

2. Во 2020 година од страна на надлежните органи беа донесени следните одлуки од 

страна на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги, кои се поврзани и се 

однесуваат на работењето на Друштвото, и тоа: 

 - Одлука за определување на регулиран максимален приход за вршење на 

регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштво 

за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН 

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, УП1 Бр.08-83/20 од 21.08.2020 година и 

- Пресудата на Вишиот Управен Суд УЖ-3 бр.1335/2019 од 05.11.2020 година со која 

се потврдува претходно донесената Пресуда У-6 бр.511/2019 и У-6 бр.512/2019 од 

06.09.2019 година. 

Со Одлука за определување на регулиран максимален приход за вршење на 

регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштво 

за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН 

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, УП1 Бр.08-83/20 од 21.08.2020 година, надлежниот орган го 

одобрува регулираниот максимален приход за вршење на регулираната енергетска 

дејност за дистрибуција на топлинска енергија за 2020 година и врз основа на 

одобрениот регулиран максимален приход го утврдуваат месечниот надоместок и 

тарифен став за дистрибуција на топлиска енергија. 

Со пресудата на Вишиот Управен Суд УЖ-3 бр.1335/2019 од 05.11.2020 година, 

се потврдува претходно донесената Пресуда У-6 бр.511/2019 и У-6 бр.512/2019 од 

06.09.2019 година со која се потврдува исправноста и законитоста на Одлука за 

определување на надоместокот за услуга дистрибуција на топлинска енергија за 

2019, 2020 и 2021 година, регулиран максимален приход за вршење на регулирана 

дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став за 2019 година на 

Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА 

БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, УП1 бр.08-48/19 од 31.07.2019 година. 

 

Даноци 

Даночните периоди на Групата можат да бидат предмет на инспекција од страна на 

даночните органи до истекот на 5 години од крајот на годината во која е поднесена или 

требало да биде поднесена пријавата и може да се наметнат дополнителни даноци или 

казни во согласност со толкувањето на даночното законодавство. Раководството на 

Групата не е запознаено со околности кои би можеле да доведат до дополнителна обврска 

по овој основ. 
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19. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ 

Друштвото е контролирано од Битар Холдингс Лимитед, кој поседува 100% од 

капиталот. Крајно матично претпријатие на Групата е PJSC TGC-2 (Russia). Друштвото 

остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работење. Во 

консолидираните трансакциите со подружниците се елиминирани. Табелата подолу ги 

презентира трансакциите со поврзаните страни: 

2020 2019

Расходи

Матично друштво                167                255 

Подружници                   -                    37 

Останати поврзани страни             1.069                  40 

Приходи 

Матично друштво                  22 

Подружници           54.498           24.498 

Останати поврзани страни                  73                157 

Примени кредити

Матично друштво                   -             34.220 

Подружници                   -                     -   

Останати поврзани страни                    4                   -   

Обврски 

Матично друштво                   -                     -   

Подружници                   -                     -   

Останати поврзани страни                   -                     -   

Побарувања

Матично друштво             9.020             2.083 

Подружници             6.468           27.316 

Останати поврзани страни             1.758             1.730 

Надоместок за клучен персонал

Бруто плати и награди           12.660           14.068 

(во '000 MKД)

 

20. НАСТАНИ ШТО СЕ СЛУЧИЛЕ ПО ДЕНОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА 

СОСТОЈБА 

По 31 декември 2020 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на 

овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските 

извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски 

извештаи. 

Влијанието на пандемијата на корона вирус (COVID-19) е во тек, и иако е финансиски 

позитивно за компанијата до 31 декември 2020 година, не е практично да се процени 

потенцијалното влијание, позитивно или негативно, по датумот на известување. 

Ситуацијата брзо се развива и зависи од мерките наметнати од властите, како што се 

одржување на барањата за социјално дистанцирање, карантин, ограничувања за патувања 

и било кој економски стимул што може да се обезбеди. 
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КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2020 
ГОДИНА 
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