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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 
До акционерите на Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-
ТО АД Скопје 

 

Извештај за консолидираните финансиски извештаи 

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на 
Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО 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.  
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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 мислење со резерва. 

Основи за мислење со резерва 

Почетни салда 

Консолидираните финансиски извештаи за претходната 2019 година се ревидирани 

од друг ревизор кој на 30 ноември 2020 година издаде воздржување од мислење за 

консолидираните финансиски извештаи на Групата за годината што завршува на 31 

декември 2019 година. Причините кои ја формираат основата за воздржување од мислење 

вклучуваат:  

а) Неможност да обезбедат достатен и соодветен ревизорски доказ во врска со 

сметководствената вредност на недвижностите, постројките и опремата на 31 декември 

2019 година и 31 декември 2018 година во износ од 9.647.078 илјади денари и 10.080.572 
илјади денари соодветно.  

б) Идентификувано е дека презентацијата на тековните даночни средства и обврски не е во 

согласност со сметководствениот стандард МСС 12 – Даноци, односно тековните даночни 

средства и обврски не се нетирани, и покрај тоа што постои спроведливо законско право да 

се нетираат износите и кога Друштвото има намера да го подмири на нето основа, или да го 

реализира средството и да ја подмири обврската истовремено.  

в) Неможност да се обезбеди достатен и соодветен ревизорски доказ во врска со 

амортизираната вредност на долгорочните обврски на 31 декември 2019 година од 937.752 
илјади денари.  

Со оглед на тоа што почетните салда се составен дел на резултатите на работење на 

последователната година, ние не бевме во можност да утврдиме дали соодветни корекции 

можеби се потребни во однос на резултатот на работењето за 2020 година и на задржаната 

добивка на 31 декември 2019, како и на ефектот на споредливоста на износите на тековниот 

период и за споредбените податоци.  

Амортизирана вредност на долгорочните обврски 

Како што е обелоденето во белешка 14.2 во консолидираните финансиски извештаи 

на 31 декември 2020 година Групата има долгорочни обврски на износ од 937.776 илјади 
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денари, не вклучувајќи ги кредитите од странската банка. Ние утврдивме дека 

сметководствениот третман на долгорочните обврски не е во согласност со 

сметководствениот стандард МСС 39 – Финансиски инструменти: Признавање и мерење 

(МСС 39) прифатен во Република Северна Македонија. Имено, долгорочните обврски кои 

доспеваат во 2028 и 2029 година и се безкаматни и нивниот главен долг иницијално не беше 

дисконтиран и потоа да се корегира главниот долг користејќи го методот на ефективната 

каматна стапка и да се дојде до нивниот амортизиран трошок како што се бара во МСС 39. 
Врз основа на расположливите информации, ние не бевме во можност да ја утврдиме 

амортизираната вредност на овие долгорочни обврски на 31 декември 2020 година. 
Следствено на тоа, ние не бевме во можност да го утврдиме потенцијалниот ефект, на 

салдото на долгорочните обврски на 31 декември 2020 година или на резултатот на 
работењето за годината која завршува тогаш.  

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.  

Нагласување на прашања 

Континуитет 

Без да изразиме резерва во нашето мислење, посочуваме внимание на Белешка 2.1 

во консолидираните финансиски извештаи којашто укажува дека Друштвото ТЕ-ТО АД 

Скопје го спроведува Планот за реорганизација, кој беше усвоен со конечна судска одлука 

односно Решение на Основен Суд Скопје II Скопје број 3 СТ 124/18 и 160/18 од 14.06.2018 

година, кое е правосилно и извршно. Планот за реорганизација на ТЕ-ТО АД Скопје се 

одобри и стана прaвосилен на 30 август 2018 година. Со решението на судот, ТЕ-ТО АД 

Скопје беше задолжено да изврши отпис на необезбедени побарувања на доверителите на 

ТЕ-ТО АД Скопје во висина од 90%, а останатите 10% ќе стасаат за наплата во 2028 и 2029 

година. Исто така, на 31 декември 2020 година тековните обврски на Друштвото ги 

надминуваат неговите тековни средства за 317.765 илјади денари. Овие услови, заедно со 

другите прашања изложени во Белешката 2.1, укажуваат на постоење на материјална 

неизвесност којашто може да наметне значајно сомневање за способноста на Друштвото да 

продолжи врз основа на претпоставката за континуитет. 

Последователно, како што е објавено во Белешка 20 во консолидираните финансиски 
извештаи, Групата во првиот квартал од 2021 година ја подобри ликвидноста односно 

оствари бруто добивка во износ од 602.616 илјади денари, додека пак тековните средства ги 

надминале тековните обврски за 381.552 илјади денари.  

Споредливи податоци 

Како што е обелоденето во Белешка 8, во Консолидираниот билансот на успех за 

2019 година не е направена поделба на трошоците за продадени сопствени производи од 

трошоците за набавна вредност на продадени трговски стоки. Во консолидираните 
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финансиски извештаи за 2020 година, тоа е јасно разграничено. Напоменуваме дека 
наведеното влијае на споредливоста на износите за 2019 и 2020 година.  

Други прашања 

Консолидираните финансиски извештаи за претходнатата 2019 година се ревидирани 
од страна на друг ревизор, кој се воздржал од мислење. 

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, 26.05.2021 

 

 

Овластен ревизор 

Стојан Јорданов  

 

 

Друштво за ревизија  

РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 
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КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА 

МКД '000 Капитал

Ревалоризациони резерви и 

разлики од вреднување на 

компоненти на останата 

сеопфатна добивка 

Резерви

Акумулирана 

добивка/ 

(загуба)

Вкупно

2019

Состојба на 1 јануари 1.537         -                                            31             5.359.024          5.360.592  

Издвојување на законски резерви 154           (154)                  -                

Нето добивка/загуба за годината 169.725             169.725     

Состојба на 31 декември 1.537         -                                            185           5.528.595          5.530.317  

2020

Состојба на 1 јануари 1.537         -                                            185           5.528.595          5.530.317  

Нето добивка/загуба за годината 745.179             745.179     

Состојба на 31 декември 1.537         -                                            185           6.273.774          6.275.496  
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КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ 
МКД '000 2020 2019

А  Парични текови од оперативни активности 

Нето добивка / (загуба) пред оданочување 842.925     206.803     
Усогласувања за:

Амортизација 282.557     265.417     
Вредносно усогласување на  побарувања -                -                
Вредносно усогласување на залихи -                26.012       
Отпис на побарувања/обврски -                (30.748)      
Вредносно усогласување на нетековни средства -                130.908     
Приходи/расходи за камати, нето 142.928     54.461       
Данок на добивка 98.757       

Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал 1.268.409   751.610     
Намалување/(Зголемување) на залихите (410.648)    (76.971)      
Намалување/(Зголемување) на нетековни средства за продажба -                -                
Намалување/(Зголемување) на побарувања од купувачите (228.109)    (342.307)    
Намалување/(Зголемување) на побарувања од државата (91.385)      -                
Намалување/(Зголемување) на побарувања од вработените -                -                
Намалување/(Зголемување) на останатите краткорочни побарувања -                -                
Намалување/(Зголемување) на краткорочни финансиски средства -                -                
Намалување/(Зголемување) на АВР 78.759       -                
Зголемување/(Намалување) на обврските кон добавувачите 369.946     46.056       
Зголемување/(Намалување) на обврските кон државата (5.843)        -                
Зголемување/(Намалување) на обврските кон вработените -                -                
Зголемување/(Намалување) на останатите краткорочни обврски -                -                
Зголемување/(Намалување) на ПВР -                -                
Зголемување/(Намалување) на долгорочни обврски -                -                

Парични средства кои произлегуваат од работењето 981.129     378.388     
Платени камати (132.901)    (33.269)      
Платен данок на добивка (108.357)    (15.916)      

Нето парични текови од оперативни активности 739.871     329.203     
Б  Парични текови од инвестициони активности 

Купување на недвижности, материјални и нематеријални средства (6.814)        38.011       
Купување на резервни делови за ремонт (капитално одржување) (186.885)    

Нето парични текови од инвестициони активности (193.699)    38.011       
В  Парични текови од финансиски активности 

Прилив/(одлив) по основ на долгорочни кредити (303.016)    (331.891)    
Прилив/(одлив) по основ на краткорочни кредити (275.735)    (8.870)        
Приливи/Одливи од хеџинг на ценовен ризик (10.026)      -                

Нето парични текови од финансиски активности (588.777)    (340.761)    
 Нето зголемување/(намалување) на паричните средства (42.605)      26.453       
 Парични средства на почетокот на годината 45.561       19.108       
 Парични средства на крајот на годината 2.956         45.561        



Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје  
Консолидирани финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 

11 
 

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 

1. ОПШТО ЗА ГРУПАТА 

Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје е 
акционерско друштво основано во Република Северна Македонија. Адреса на 
регистрираното седиште на Друштвото е: Ул. „515“ бр. 8, Гази Баба, 1000 Скопје, 
Република С. Македонија.  

На 31 декември 2020 година, Друштвото има 52 вработен (2019 година: 51 вработен). 

Сопственици 

Друштвото е во сопственост на Project Management Consulting LTD, Британски девствени 
острови, Битар Холдингс Лимитед од Кипар и Топлификација АД од Р.С.Македонија. Краен 
сопственик на Друштвото е Territorial’naya Generiruyushchaya Kompaniya No2, Русија.  

Во продолжение е преглед на структурата на акционерите:  

2020 2019

Project management Consulting LTD 60,00% 60,00%
Bitar Holdings Limited 29,20% 29,20%
Toplifikacija AD Skopje 10,80% 10,80%

% од акциите со право на глас

 

Основна дејност на Друштвото е когенеративно производство на електрична и топлинска 
енергија во таканаречен комбиниран циклус. Средниот годишен капацитет на постројката е 
220 MWh за производство на електрична енергија и 160 MWh за производство на 
топлинска енергија.  

Исто така ТЕ-ТО АД има лиценца за трговија со електрична енергија и природен гас. 

ТЕ-ТО АД Скопје е независен производител на енергија (НПЕ) кој го снабдува со 
електрична енергија пазарот во Македонија. Топлината која се генерира во рамките на 
производниот процес на постројката се предава на градскиот топлински дистрибутивен 
систем. 

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ги вклучуваат финансиските извештаи 
на Друштвото (матично друштво) и неговите подружници ТЕ-ТО ГАС ТРЕЈД ДООЕЛ и ТЕ-
ТО ТРЕЈД ДООЕЛ (заедно именувани како „Групата“). 

ТЕ-ТО ГАС ТРЕЈД ДООЕЛ е основана на 05.03.2012 година и има лиценца за трговија со 
природен гас.  

ТЕ-ТО ТРЕЈД ДООЕЛ е основана на 05.03.2012 година и има лиценца за трговија со 
електрична енергија.  
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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. 

Континуитет на работењето 

Друштвото го спроведува Планот за реорганизација, кој беше усвоен со конечна 

судска одлука односно Решение на Основен Суд Скопје II Скопје број 3 СТ 124/18 и 160/18 
од 14.06.2018 година, кое е правосилно и извршно, Планот за реорганизација на ТЕ-ТО АД 

Скопје се одобри и стана проаосилен на 30 август 2018 година. Со решението на судот, 

ТЕ-ТО АД Скопје беше задолжено да изврши отпис на побарувањата на доверителите на 

ТЕ-ТО АД Скопје со необезбедени побарувања во висина од 90%, а останатите 10% ќе 

стасаат за наплата во 2028 и 2029 година. Во периодот од носењето на решението до 2028 

година, ТЕ-ТО АД е должно да ги отплаќа кредитите кон Ландес банка Берлин од 

Германија и Комерцијална банка АД Скопје кои се обезбедени доверители и за 

побарувањата на банките не е направен никаков отпис. ТЕ-ТО АД е должно да го 

исполнува планот за реорганизација се до неговиот крај односно до 2030 година. Во текот 

на 2020 година ТЕ-ТО АД ги врати доспеаните рати кон ЛББ и Комерцијална банка и со тоа 

го исполни планот за реорганизација за 2020 година. 

Планот е стапен во сила со конечна одлука од Скопје II Скопје од 30 август 2018. 

Планот ќе се спроведува во текот на следните 12 години, од што во првите 10 години 
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обезбедените доверители - банките ќе бидат исплатени во согласност со постојните 

договори со нив, како и доверителите врз основа на тековното работење. Доверителите 
врз основа на необезбедени побарувања ќе се намират веднаш по намирувањето на 

обезбедените доверители според динамиката на плаќање на доверителите. 

Во 2020 година, Друштвото целосно ги отплатило сите достасани рати до Ландес 

Банка и Комерцијална Банка  (исплатените износи во 2020 година изнесуваат МКД 309.587 

илјади, што е еквивалентно на 5.000 илјади ЕВРА и МКД 26.900 илјади, што е 

еквивалентно на ЕВРА 438 илјади). Со исплата на последната рата кон Комерцијална 

Банка АД Скопје. кредитот е целосно исплатен. 

Друштвото редовно ги плаќа другите тековни обврски. 

ТЕ-ТО склучи 10 годишен договор за набавка на гас со компанијата Trading Gas 

Commodities Cyprus. Склучениот договор е флексибилен кон ТЕ-ТО и овозможува набавка 

на цас по цена индексирана на австриската берза CEGH VTP. Притоа, кон ТЕ-ТО нема 

никакви обврски за гарантирана количина која треба да се преземе.  

Во тек се преговори за склучување на Анекс-форма на договорот кој би овозможил 

ТЕ-ТО да ги бира пазарните продукти (месечни/квартални/годишни) во момент избран од 

ТЕ-ТО, што би овозможило предвидливо хеџирање на набавката на гас. На овој начин, ТЕ-
ТО ќе врши координирана продажба на електричната енергија и набавка на природен гас, 

на долг рок. 

Друштвото на 31 Декември 2020 година има тековни обврски кои се поголеми од 

тековните средства за 317.765 илјади денари. Најголем дел од тековните обврски се 

однесуваат на обврски за данок на добивка за 2018 година и камати за задоцнето плаќање 

на данокот на добивка и МДБ во вкупен износ од 1.041.025 илјади денари.  Напоменуваме 

дека износот на каматите е целосно подмирен во февруари 2021 година. 

Друштвото ТЕ-ТО АД и Владата на Република Северна Македонија склучија 

Договорот за доделување државна помош бр 08-2909/12 од 28.10.2019 година и Анексот на 

Договорот бр 08-2909/21 од 06.12.2019 година во кое: 

- доспеаноста на обврската за плаќање на јавна давачка во висина од 872.741.363 

денари, од кои 829.207.946 денари главен долг по основ на данок на добивка за 2018 

година и износ од 43.533.417 денари пресметана камата на главниот долг пресметана од 

доспеаноста односно 15.04.2019 година до 07.10.2019 година, е одложена за период од 9 

години сметано од 28.10.2019 година 

- се одлага плаќањето на месечните аконтации – МДБ, кои произлегуваат од 

поднесениот даночен биланс за 2018 година во вкупен износ од 889.174.390 денари до 

денот на поднесување на даночен биланс за 2019, односно 2020 година и дел 2021 година, 

кога истите ќе се сторнираат, додека пак износот од 60.690.622 денари, претставува 

пресеметана камата на наведениот главен долг за МДБ за период од доспеаноста до 

15.03.2020, односно 15.03.2021 година и се одлага заклучно до 28.10.2028 година. 

Гореспоменатите даночни обврски се опфатени во Договорот за државна помош бр. 
08-2909/12 од 28.10.2019 и Анексот кон истиот 08-2909/21 од 06.12.2019 склучени помеѓу 

Владата на Република Северна Македонија и ТЕ-ТО АД Скопје и истите се одложени за 

плаќање после 9 години  

Имено со Договорот за доделување на државна помош обврската на ТЕ-ТО АД за 

плаќање данок на добивка за 2018 година која произлезе од отпис на обврски во стечајна 

постапка со план за реорганизација е одложена за период од 9 години од денот на 
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потпишување на договорот, со што нивниот третман од краткорочни се трансферира на 

долгорочна даночна обврска.  

Согласно Анексот, месечните аконтации кои произлегуваат од поднесен даночен 

биланс за 2018 година се одлагаат до денот на поднесување на даночен биланс за 2019 

односно за 2020 година кога истите се сторнираат. 

На ден 01.12.2020 година Владата на Р.Северна Македонија донела одлука за 

едностран раскин на Договорот за доделување на државна помош бр 08-2909/12 од 

28.10.2019 година склучен помеѓу Владата како давател на државната помош и ТЕ-ТО АД 

како корисник на државната помош и  одлука за едностран раскин на Анекс на Договорот за 

доделување на државна помош бр 08-2909/21 од 06.12.2019 година склучен помеѓу 

Владата како давател на државната помош и ТЕ-ТО АД како корисник на државната 

помош. 

Со допис од 07.12.2020 година Владата достави допис до ТЕ-ТО АД со кој извести 

за донесените одлуки. 

Долгот за данокот на добивка по даночен биланс за 2018 година заедно со 

пресметаните камати е целосно подмирен во март и април 2021 година со сопствени 

средства во износ од 214.207.946,00 денари, главен долг и 227.408.345,00 денари на име 

камати, а останатиот износ е обезбеден преку кредит од Комерцијална Банка во износ од 
615.000.000,00 денари. 

Способноста на Друштвото да ги подмирува своите обврски зависи од 

континуираната поддршка од матичното Друштво. Матичното друштво има намера да 

продолжи да ги поддржува активностите на Друштвото и дава финансиска и останата 

поддршка на активностите на Друштвото во наредните 12 месеци. 

Земајќи ги предвид сите овие факти, раководството има заклучено дека користење 

на принципот на континуитет како основа за подготовка на консолидираните финансиски 

извештаи е соодветно со оглед на тоа што се очекува Друштвото, со постојана поддршка 

од Матичното Друштво, да биде способно да ги искористи своите средства и да ги исплати 

своите обврски, во вообичаениот тек на работење, без притоа да мора да прекине со 

работење или да се ликвидира во блиска иднина. 

2.2 Принципи за консолидација 

Консолидираните финансиски извештаи ги вклучуваат средствата и обврските на 

сите подружници на Друштвото ТЕ-ТО 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.  

Финансиските извештаи на матичното друштво и неговите подружници кои се 

користат во подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи треба да бидат 

подготвени со ист датум.  
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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. 

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

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

претставуваат прилив за ентитетот. 
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(д) Трошоците кои се направени или треба да бидат направени во врска со 

трансакцијата можат веродостојно да се измерат.  

Приходот од продажба на произведена електрична, природен гас и топлинска 
енергија се мери според објективната вредност на примениот надомест или побарувањето 

за истиот. Друштвото ги признава приходите од продажба на електрична енергија врз 

основа на количината на испорачана електрична енергија на купувачот измерена на 

дневна основа преку броилото на МЕПСО. Со цел овозможување на предвидливи 

комерцијални услови и соодветно, планирање на целокупното работење на електраната, 

ТЕ-ТО користи инструменти за фиксирање на продажната цена на струјата со користење 

на разни продукти (физичко и финансиско хеџирање). Пазарот на електрична енергија ден-
однапред (day-ahead) се одликува со голема волатилност. 

Друштвото ги признава приходите од продажба на топлинска енергија врз основа на 

количината на испорачана топлинска  енергија на купувачот измерена на месечна основа 

преку мерач инсталиран на влез во дистрибутивната мрежа во сопственост на 

Дистрибуција на Топлина Балкан Енерџи Скопје. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 Вложувања во недвижности 

Вложувањата во недвижности ги вклучуваат зградата, земјиштето под зградата, 
паркингот, заедничките простории и вградената опрема во сопственост на Групата чија цел 

е за генерирање приходи од наемнини или за зголемување на вредноста на капиталот или 

и двете, но не и за продажба во редовниот тек на работење, за производство или испорака 

на стоки или услуги или за административни цели. 

Класификацијата на вложувањата во недвижности се заснова на критериумот дека 

недвижноста се користи за генерирање на приходи од наемнини. 

Вложувањата во недвижности се мерат по набавна вредност намалена за 

акумулираната амортизација и загубите поради обезвреднување, доколку има. Набавната 

вредност ги вклучува трошоците кои директно можат да се припишат на стекнувањето на 

средството. Трошоците за самоизградените вложувања во недвижности ги вклучуваат 

трошоците за материјалите и работната рака и сите други трошоци кои директно може да 

се припишат на доведување на вложувањата во недвижности во состојбата предвидена за 

нивната намена и капитализирани трошоци за позајмување. Сите добивки или загуби од 

отуѓување на вложувања во недвижности (пресметани како разлика помеѓу нето приливите 

од отуѓување и сметководствената вредност на средството) се признаваат во добивката 

или загубата. 
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Амортизацијата се заснова врз вредноста на средството намалена за нејзината 

резидуална вредност и се признава во добивката или загубата по праволиниска основа во 

текот на проценетиот корисен век на секоја компонента на вложувањата во недвижности. 

Пристап по компоненти се применува за компонентите и корисниот век на траење и 

стапката на амортизација се базира на проценетиот век на употреба на компонентите. 

Методите на амортизација, корисните векови и резидуалните вредности се 

ревидираат на секој датум на известување и се корегираат соодветно. 

Вложувањата во недвижности се отпишуваат при отуѓување или кога нема 

очекувани идни економски користи од нивната употреба или отуѓување.  

2.11 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 се признава во добивката или загубата по пропорционална метода 

во текот на проценетиот корисен век на секоја компонента од недвижностите како и дел од 
постројките и опремата. Дел од опремата, се амортизира со примена на методот на 

единици на производство која има 200,000 часови корисен век на употреба. Средствата 

земени под наем се амортизираат по пократкиот период помеѓу периодот на траење на 

наемот и проценетиот корисен век на средството, освен доколку е веројатно дека 

Друштвото ќе се стекне со сопственост на крај на периодот на наем. Земјата не се 

амортизира.  

Годишните стапки на амортизација се утврдени врз основа на проценетиот корисен 

век за тековниот и споредбениот период како што следи:  

                   % 

Згради     2.5 

Опрема      2 - 25 

Амортизациони стапки со примена на методот на единици на производство  
   

Методите на амортизација, проценетиот корисен век на употреба и резидуалната 

вредност на средствата се ревидираат на секој датум на известување и се корегираат 

соодветно. 

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 

признаена добивка, односно загуба е вклучена во добивката или загубата кога ставката е 

отпишана.  
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2.12 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 5 години 

Методите на амортизација, корисните векови и резидуалните вредности се 

ревидираат на секој датум на известување и се корегираат соодветно. 

2.13 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. 

2.14 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. 

2.15 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 

значаен, резервирањата се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на 
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стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки на временската 

вредност на парите и специфичните ризици на обврската. 

2.16 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.  

2.17 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 и неконтролирачки 

учества. 

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. 

Неконтролирачки учества 

Неконтролирано учество е главнината во подружница којашто не се припишува 

директно или индиректно на матичното друштво. Неконтролирачките учества мора да 

бидат презентирани во консолидиран извештај за финансиска состојба во рамки на 

главнината, одвоено од главнината на сопствениците на матичното друштво. Вкупната 

сеопфатна добивка мора им биде припишана на сопствениците на матичното друштво и на 

неконтролирачките учества дури и доколку ова резултира во тоа да неконтролирачките 

учества имаат негативна состојба.  

Групата не прикажува неконтролирачки учества, бидејќи се консолидираат 

подружниците, кои се во 100% сопственост на матичното друштво.  

 

2.18 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. 

На 31.12.2020 г. склучени се Спогодба и Анекс бр.1 кон Договорот за купопродажба 

на топлинска енергија бр. 0904-1313 на 13.10.2020 и бр. 03-2482 на 14.10.2020 год. меѓу 

ТЕ-ТО АД и ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ со цел да ја намалат 

штетата која им се причинува и заканува со примена на Одлуката од 2019 и Одлуката од 

2020 година како и со цел да не го доведат во прашање сигурното, безбедно и квалитетно 

снабдување со енергија на потрошувачите и склучувањето на оваа Спогодба во никој 

случај не значи ниту може да се толкува како дејствие на страните со кое ја признаваат 

законитоста и правилноста на Одлуката од 2019 и Одлуката од 2020 година. 
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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. 

 

Белешка 4

2020 2019

Приходи од продажба 5.456.170   4.560.051  

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ДОБРА И УСЛУГИ НА 

ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

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

поврзани друштва во земјата 
873.563     -               

Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва 

врз други основи
74              -               

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА 

Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата 883            997.403     

Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата 4.581.387   3.562.347  
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и 

отпадоци 
263            227           

Приходи од наемнини -                74             

МКД '000

 

2020 2019

Приходи од продажба на добра (производи, 

стоки) и услуги на поврзани друштва во 

земјата 

873.563     984.255     

Продажба на топлинска енергија 379.010      411.464      
Продажба на природен гас 494.553      572.791      

МКД '000

 

2020 2019

Приходи од продажба на добра и услуги на 

поврзани друштва врз други основи
74             74             

Приходи од наемнини 74              74              

МКД '000
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2020 2019

Приходи од продажба на добра (производи) и 

услуги во земјата 
883           13.148       

Приходи од продажба на трговски стоки 883            13.148       

МКД '000

 

2020 2019

Приходи од продажба на добра (стоки) во 

земјата
4.581.387  3.562.347  

Продажба на електрична енергија 4.581.387   3.562.347   

МКД '000

 

2020 2019

Приходи од продажба на материјали, резервни 

делови и отпадоци 
263           227           

Приходи од продажба на материјали, резервни 

делови и отпадоци
263            227            

МКД '000

 

Во 2020 година направено е рекласифицирање на класите на трансакции кон поврзани 

друштва на соодветни ставки, согласно обелоденувањето во Белешка Трансакции со 

поврзани страни.  

 

Белешка 5
2020 2019

Останати приходи од работењето 372         31.374   
ПРИХОДИ ОД ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ И 

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА 

Приходи од вредносно усогласување на материјални средства -             1           
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ 

Приходи од наплатени отпишани побарувања -             30.748   
Останати приходи од работењето 372         625        

МКД '000

 

Белешка 6

2020 2019

Трошоци за вработените 79.029        87.266         
Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство) 74.969        77.633         
Останати трошоци за вработените 3.732          7.677          
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци 69              1.321          
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци 260            635             

МКД '000
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Белешка 7

2020 2019

Трошоци за амортизација 282.557      265.417       

Трошоци за амортизација (за производство) 282.557      265.417       

МКД '000

 

Белешка 8

2020 2019

Останати трошоци од работењето 4.080.883  3.868.770  

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

Трошоци за суровини и материјали (за производство) 2.512.377  42             
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба) 903           458           
Трошоци за енергија (за производство) 5.213         338           
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба) -                41             
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за 

производство)
29.989       -                

Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство) -                26.012       

ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ 

Транспортни услуги -                95             
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет 806           1.091         

Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги -                -                

Услуги за одржување и заштита 29.660       21.818       
Наем - лизинг 2.373         2.276         
Комунални услуги 59             20             
Останати услуги 12.618       6.679         

РЕЗЕРВИРАЊА

ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО 

Трошоци за репрезентација 614           1.271         
Трошоци за осигурување 10.173       10.786       
Банкарски услуги и трошоци за платен промет 3.732         4.893         
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки 8.836         4.130         
Трошоци за користење на права (освен наем) 2               2               
Останати трошоци на работењето 10.005       11.741       

ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА 

Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства 

кои се чуваат за продажба и прекинато работење 
-                130.908     

ОСТАНАТИ РАСХОДИ 

Останати расходи од работењето 28             255           
НАБАВНА ВРЕДНОСТ

Набавна вредност на продадени добра (стоки) 1.453.497  3.645.913  

МКД '000

 

Во Билансот на успех за 2019 година не е направена поделба на трошоците за продадени 

сопствени производи од трошоците за набавна вредност на продадени трговски стоки. Во 

финансиските извештаи за 2020 година, тоа е јасно разграничено.  
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Белешка 9

2020 2019

Приходи од финансирање 280.193    57.942     

Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани 

друштва 
17            118          

Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од 

работењето со неповрзани друштва
272.253    57.824     

Останати финансиски приходи 7.924       -              

МКД '000

 

Белешка 10

2020 2019

Расходи од финансирање 451.341  221.112 

Расходи врз основа на камати од работењето со поврзани 

друштва 
11.930    31.780   

Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани 

друштва 
17.963    22.797   

Расходи врз основа на негативни курсни разлики од 

работењето со неповрзани друштва 
290.446  65.929   

Останати финансиски расходи 131.002  100.605 

МКД '000

 

 

МКД '000

Данок на добивка 2020 2019
Добивка пред оданочување 843.066     224.152  

Даночно непризнаени расходи 134.393     146.624  
Останати усогласувања -               

Вкупно даночно непризнаени расходи 134.393     146.624  

Даночна основа 977.459     370.776  

Данок на добивка по стапка од 10% на даночната основа 97.746      37.078    

Ефективна даночна стапка 11,59% 16,54%  

МКД '000

Обврски за данок на добивка 31.12.2019 2019
Данок на добивка за 2018 година 829.208     
МДБ за 2019 година 814.645     

Пресметана затезна камата на данок на добивка за 2018 година 

и камата на МДБ за 2019 година заклучно со 31.12.2019 година
98.757      

Данок на добивка за 2019 година 27.835      
Данок на добивка за 2019 година 1.770.445   
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Белешка 11 ја прикажува ефективната даночна стапка и обврската за данок на добивка на 

31.12.2019 година за матичното друштво.  

Горенаведените износи на обврска за данок на добивка за 2019 година се детално 

обелоденети во белешка 2.1. 

Белешка 12.1 МКД '000

Нематеријални средства

2019 Лиценци и права

Набавна вредност

Состојба на 1.1. 7.317                        
Набавки во текот на годината 60                            
Отуѓување (855)                         
Состојба на 31.12. 6.523                        

Исправка на вредноста

Состојба на 1.1. (5.615)                       
Амортизација за тековна година (901)                         
Отуѓување 855                           
Состојба на 31.12. (5.661)                       

Сегашна вредност 31.12. 862                           

2020 Лиценци и права

Набавна вредност

Состојба на 1.1. 6.523                        
Набавки во текот на годината -                               
Отуѓување -                               
Состојба на 31.12. 6.523                        

Исправка на вредноста

Состојба на 1.1. (5.661)                       
Амортизација за тековна година (722)                         
Отуѓување -                               
Состојба на 31.12. (6.383)                       

Сегашна вредност 31.12. 140                           
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Белешка 12.2 МКД '000

Недвижности, постројки и опрема
010 011 012 013 016 017

2019 Земјишта
Градежни 

објекти 

Постројки и 

опрема 

Транспортни 

средства

Материјални 

средства во 

подготовка 

Аванси за 

набавка на 

материјални 

средства 

Вкупно

Набавна вредност

Состојба на 1.1.     29.940     786.345    10.361.168         16.203         5.232                -    11.198.887 
Набавки во текот на 

годината
             -            574            4.485                26                -                -            5.085 

Отуѓување/Расходување              -                -       (200.834)                  -                -                -       (200.834)
Рекласификација

Состојба на 31.12.     29.940     786.919    10.164.819         16.229         5.232                -    11.003.139 

Исправка на вредноста

Состојба на 1.1.    (139.026)       (969.569)          (9.718)    (1.118.314)
Амортизација за тековна 

година
     (20.033)       (244.035)             (449)       (264.517)

Отуѓување/Расходување                -          26.771                  -          26.771 
Рекласификација

Состојба на 31.12.    (159.059)    (1.186.834)        (10.168)    (1.356.060)

Сегашна вредност 31.12.     29.940     627.860      8.977.985           6.061         5.232                -      9.647.078 

2020 Земјишта
Градежни 

објекти 

Постројки и 

опрема 

Транспортни 

средства

Материјални 

средства во 

подготовка 

Аванси за 

набавка на 

материјални 

средства 

Вкупно

Набавна вредност

Состојба на 1.1.     29.940     786.919    10.164.819         16.229         5.232                -    11.003.139 
Набавки во текот на 

годината
             -         2.584               555              313         3.361     186.885         193.699 

Отуѓување/Расходување              -                -             (806)              (17)                -              (823)
Рекласификација            6.228       (6.228)    (186.885)       (186.885)
Состојба на 31.12.     29.940     789.503    10.170.796         16.525         2.364                -    11.009.129 

Исправка на вредноста

Состојба на 1.1.    (159.059)    (1.186.834)        (10.168)    (1.356.060)
Амортизација за тековна 

година
     (20.106)       (261.457)             (271)       (281.835)

Отуѓување/Расходување                -               806                17               823 
Рекласификација                   - 
Состојба на 31.12.    (179.165)    (1.447.485)        (10.422)    (1.637.072)

Сегашна вредност 31.12.     29.940     610.338      8.723.311           6.103         2.364                -      9.372.058 
 

Обезбедување 
 
Недвижности, постројки и опрема чија проценета вредност на денот на потпишување на 
договори за залог изнесува МКД 6.361.901 илјади (2019: МКД 6.361.901 илјади) се дадени 
под хипотека како обезбедување за земени кредити од банки.  
 
Надоместлива вредност на средствата 
 
Во 2020 година раководството ангажираше независни проценители (експерти во 

енергетска област на европско ниво), кои издадоа извештај за нето сегашната вредност на 

средствата. Резултатите потврдуваат дека нето сегашната вредност на средствата е 

поголема од сметководствената вредност. Понатаму, раководството на крајот на 2020 
година, согласно барањата на МСС 36, базирајќи се на резултатите во работењето во 

текот на 2020 година изврши проценка на надоместливата вредност на недвижностите, 

постројките и опремата. Проценката покажа дека сегашната сметководствена вредност на 

средствата нема потреба да се обезвредни.  
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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

Набавна вредност

Состојба на 1.1. -                       -                         -                       -         
Набавки во текот на годината -                       -                         -                       -         
Отуѓување -                       -                         -                       -         
Рекласификација -         
Состојба на 31.12. -                       -                         -                       -         
Исправка на вредноста

Состојба на 1.1. -                       -         
Амортизација за тековна 

година
-                       -         

Отуѓување -                       -         
Состојба на 31.12. -                       -         
Сегашна вредност 31.12. -                       -                         -                       -         

2020
Вложувања во 

недвижности

Вложувања во 

недвижности во 

подготовка

Аванси за 

вложувања во 

недвижности

Вкупно

Набавна вредност

Состојба на 1.1. -                       -                         -                       -         
Набавки во текот на годината -                       -                         -                       -         
Отуѓување -                       -                         -                       -         
Рекласификација -         
Состојба на 31.12. -                       -                         -                       -         
Исправка на вредноста

Состојба на 1.1. -                       -         
Амортизација за тековна 

година
-                       -         

Отуѓување -                       -         
Состојба на 31.12. -                       -         
Сегашна вредност 31.12. -                       -                         -                       -         

МКД '000

 

Белешка 12.4

2020 2019

Долгорочни финансиски средства -             -             

МКД '000

 

 

Белешка 12.5
2020 2019

Долгорочни побарувања -             -             

МКД '000
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Белешка 12.6
2020 2019

Одложени даночни средства -             -             

МКД '000

 

Белешка 13.1
2020 2019

Залихи 734.223      136.690       

ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ 

ЗАЛИХА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ 

Ситен инвентар во употреба 898.693      236.612       
Залиха на автогуми 31              31               
Вредносно усогласување на залихи на ситен инвентар, амбалажа и 

автогуми 
(164.860)     (134.871)      

ПРОИЗВОДСТВО

БИОЛОШКИ СРЕДСТВА 

ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

СТОКИ

Стоки на залиха 359            34.918         

МКД '000

 

Со потпишување на Анекс 1, на долгогодишниот договор за одржување на гасната турбина 

и генератор меѓу ТЕ-ТО и General Electric Switzerland, на 30.12.2019 година, беше 

договорено капиталниот ремонт (Ц Инспекција) на гасната турбина да започне на 

01.10.2020. Поради корoна пандемијата ремонтот беше одложен (General Electric 
Switzerland не успеа да ги обезбеди потребните делови на време) што беше регулирано со 

потпишување на втор Анекс кон Договорот на 06.11.2020. Новиот термин за ремонт е 

април и мај 2021 година. Капиталните делови беа испорачани во магацинот на ТЕ-ТО во 

декември 2020. 

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 482.222     239.763     

Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на 

добра и услуги во земјата
495.522     274.246     

Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на 

добра и услуги во странство 
18.023       196            

Побарувања од поврзани друштва за камати (договорни и 

казнени) во странство 
3.356         -                

Вредносно усогласување на побарувањата од поврзани друштва (34.679)      (34.679)      

МКД '000
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Белешка 13.4
2020 2019

Побарувања од купувачите 249.144    229.931    

Побарувања од купувачи во земјата 69.647      118.212    

Побарувања од купувачи во странство 6.853       123          

Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата 5.174       10            

Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во странство 167.470    111.587    

МКД '000

 

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
464.060    69              31.393       495.522      

Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба 

на добра и услуги во странство 
18.023      -                -                18.023        

Побарувања од поврзани друштва за камати (договорни и 

казнени) во странство 
-               -                3.356         3.356         

Вредносно усогласување на побарувањата од поврзани 

друштва
-               -                (34.679)      (34.679)      

Побарувања од купувачи во земјата 67.823      1.824         -                69.647        
Побарувања од купувачи во странство 6.729        124            -                6.853         
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во 

земјата
5.174        -                -                5.174         

Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во 

странство 
167.470    -                -                167.470      

Вкупно 729.279    2.017         70             731.366      

(во илјади денари)

 

Белешка 13.5
2020 2019

Обврски / побарувања кон државата (940.514)     (1.774.672)  

Обврски кон државата 1.044.152   1.776.468   
Обврски за данокот на додадена вредност 25              5.868          
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на 

приход платен на странско правно лице (задржан данок) 
1.044.127   1.770.601   

Побарувања од државата  103.637      1.797          
Данок на додадена вредност 91.385        -                 
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен 

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

данок) 

12.252        1.797          

МКД '000

 

Белешка 13.6
2020 2019

Побарувања од вработените                 -                 - 

МКД '000
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Белешка 13.7
2020 2019

Останати краткорочни побарувања -             -             

МКД '000

 

Белешка 13.8
2020 2019

Краткорочни финансиски средства -             -             

МКД '000

 

Белешка 13.9
2020 2019

Парични средства 2.956      79.124    

Парични средства на трансакциски сметки во денари 2.943      45.547    

Парични средства во благајна 13          14          

Депозити - парични еквиваленти -             33.563    

МКД '000

 

Белешка 13.10
2020 2019

Однапред платени трошоци 9.567      814.645  

Пресметани месечни даночни аконтации (белешки 2.1 и 11) -             814.645  

Однапред платени трошоци 9.567      -             

МКД '000

 

Белешка 14.1
2020 2019

Долгорочни резервирања   -             -             

МКД '000

 

Белешка 14.2
2020 2019

Долгорочни обврски 2.782.398 3.085.414 

Долгорочни обврски од поврзани друштва врз основа на 

набавка на добра и услуги во земјата и странство
14.789     13.302     

Долгорочни обврски спрема добавувачи во земјата 9              2.155       
Долгорочни обврски спрема добавувачи од странство 25            25            
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити од 

поврзани друштва во земјата и странство 
921.102    922.269    

Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата 

и странство
1.844.622 2.145.819 

Останати долгорочни обврски и останати финансиски 

долгорочни обврски 
1.851       1.845       

МКД '000
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Условите за отплата на обврските за кредити на крајот на годината беа како што следи: 

 

    31 декември 2020  31 декември 2019 

Кредитори   Валута 
Каматна 
стапка 

Година на  
достасување 

Сметководствена 

вредност 
на главница  

Сметководствена 

вредност 
на главница 

       

Ландес Банк Берлин ЕУР 

6 месечен  
ЕУРИБОР 

+ 0,75% 2028 2.153.092  2.453.247 

Комерцијална Банка АД 

Скопје ЕУР 

6 месечен  
ЛИБОР + 

5% 2020 -  26.900 

Битар Холдингс Лимитед ЕУР - 2028-2029 734.853  732.371 

Топлификација АД Скопје ЕУР - 2028-2029 134.379  133.925 
Проект Менаџмент 

Консалтинг ЕУР - 2028-2029 7.884  7.858 
Проект Менаџмент 

Консалтинг УСД - 2028-2029 43.986  48.116 
Кардикор Инвестментс 

Лимитед ЕУР - 2028-2029 -  - 
Синтез Грин Енерџи ЕУР - 2028-2029 -  - 
ТГК-2 ЕУР 11% 2020 -  227.497 
       

 
   3.074.194  3.629.914 

Обезбедување 

Обврски за кредити во износ од МКД 2.154.434 илјади (2019: МКД 2.454.776 илјади) се 

обезбедени со хипотека на недвижности, постројки и опрема со проценета вредност од 

МКД 6.361.901 илјади на денот на потпишување на договор за кредит (2019: МКД 6.361.901 
илјади).  

Согласно Планот за реорганизација, Доверители со обезбедени побарувања, Ландес Банк 

Берлин и Комерцијална Банка АД Скопје се исплаќани согласно постоечката динамика за 

исплата според постоечките договори за кредити. Долгорочниот кредит од Комерцијална 

Банка АД Скопје склучен на износ од 7.000 илјади евра е целосно отплатен во февруари 

2020 година. 

Банка

Рок на 

доспевање

Каматна 

стапка

Долгорочен 

кредит

(во '000 МКД)

Краткорочен 

дел на кредит

(во '000 МКД)

Обврски за 

камата

(во '000 МКД)

Вкупен долг на 

31.12. 
(во '000 МКД)

Ландес Банк Берлин 31.5.2028

6 месечен 

ЕУРИБОР + 

0,75% 1.844.622            308.470               1.342                   2.154.434           
1.844.622            308.470               1.342                   2.154.434           Вкупно



Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје  
Консолидирани финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 

35 
 

 

Белешка 14.3
2020 2019

Одложени даночни обврски -             -             

МКД '000

 

Белешка 15.1
2020 2019

Обврски кон поврзани друштва           2.627          18.413 

Обврски од поврзани друштва врз основа на набавка 

на добра и услуги во земјата
          2.627            1.821 

Обврски од поврзани друштва за аванси, депозити и 

кауции во земјата 
                 -          16.592 

МКД '000

 

Белешка 15.2
2020 2019

Обврски кон добавувачите 539.462  153.730  

Обврски спрема добавувачи во земјата 88.581    90.639    

Обврски спрема добавувачи од странство 450.881  63.091    

МКД '000

 

Белешка 15.3
2020 2019

Обврски кон вработените -             -             

МКД '000

 

Белешка 15.4
2020 2019

Останати краткорочни обврски -             -             

МКД '000

 

Белешка 15.5
2020 2019

Краткорочни финансиски обврски 309.812  585.547  

Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва од 

странство 
-             249.521  

Краткорочни кредити и заеми -             27.068    
Краткорочни кредити и заеми од странство 309.812  308.957  

МКД '000

 

Износот од 309.812 илјади денари на конто Краткорочни кредити и заеми се однесува на 

краткорочен дел на долгорочни кредити и обврски по камата, кој што е прикажан во 

прегледот за долгорочни кредити (Белешка 14.2). 
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На 26.12.2018 ТЕ-ТО АД склучи Договор за заем со ТГК-2 Русија во вкупен износ од 3.500 

илјади ЕУР,  Договорот е со каматна стапка од 11% и рок на враќање 30 април 2019 година 

и истиот е целосно отплатен. Исто така во ноември 2019 година, ТГК-2 склучи Договор за 

регулирање на обврски околу организирање на заем во износ од 1.500 илјади денари со 

каматна стапка 2%, рокот на враќање на главницата е до мај 2020 година и истиот е 

целосно отплатен.  

Белешка 15.6
2020 2019

Однапред пресметани обврски                 -                 - 

МКД '000

 

16. Капитал 

Основна главнина 

2020 2019

Сопственик 1.537        1.537        

МКД '000

 

На 31.12.2020 година капиталот на Друштвото се состоеше од 250 обични акции (2019: 
250). Сите акции имаат номинална вредност од 100 евра.  

Во продолжение е преглед на структурата на акционерите:  

2020 2019

Project management Consulting LTD 60,00% 60,00%
Bitar Holdings Limited 29,20% 29,20%
Toplifikacija AD Skopje 10,80% 10,80%

% од акциите со право на глас

 

 

Резерви 

2020 2019

Законски резерви -               154          
Издвојување од добивка -               154           

МКД '000

 

 

Дивиденди 

2020 2019

Дивиденди -               -               
Исплатена дивиденда од добивка -               -               

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: 

2020 (во илјади денари)

Средства и обврски МКД ЕУР УСД ГБП ЦХФ друго Вкупно

Парични средства              2.956 2.956             

Побарувања од поврзани друштва 464.200         18.023           482.222         

Побарувања од купувачите 74.822           174.323         249.144         

Побарувања од вработените -                    

Останати краткорочни побарувања -                    

Краткорочни финансиски средства -                    

Долгорочни финансиски средства -                    

Вкупно 541.977         192.345         -                    -                    -                    -                    734.323         

Обврски кон поврзани друштва 2.705             2.705             

Обврски кон добавувачите 88.503           450.663         218                539.384         

Обврски кон вработените -                    

Останати краткорочни обврски -                    

Краткорочни финансиски обврски 309.812         309.812         

Долгорочни обврски 7.781             25                  7.017             14.823           

Долгорочни заеми 2.723.589      43.986           2.767.575      

Вкупно 98.989           3.484.089      51.221           -                    -                    -                    3.634.299      

Нето изложеност 442.988         (3.291.744)    (51.221)         -                    -                    -                    309.812          
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2019 (во илјади денари)

Средства и обврски МКД ЕУР УСД ГБП ЦХФ Вкупно

Парични средства 77.221           77.221           

Побарувања од купувачите 359.576         319                359.895         

Побарувања од вработените -                    

Останати краткорочни побарувања -                    

Краткорочни финансиски средства -                    

Долгорочни финансиски средства -                    

Вкупно 436.797         319                -                    -                    -                    -                    437.116         

Обврски кон поврзани друштва -                    

Обврски кон добавувачите 92.461           5.645             57.445           155.551         

Обврски кон вработените -                    

Краткорочни кредити и заеми 249.522         249.522         

Кредити од банки 2.481.844      2.481.844      

Долгорочни заеми 876.018         48.115           924.133         

Вкупно 92.461           3.613.029      105.560         -                    -                    -                    3.811.050      

Нето изложеност 344.336         (3.612.710)    (105.560)       -                    -                    -                    2.731.366       

 

(во '000 MKД)

Валута 2020 2019 2020 2019

ЕУР 192.345         319                3.484.089      3.613.029      

УСД -                    -                    51.221           105.560         

ГБП -                    -                    -                    -                    

ЦХФ -                    -                    -                    -                    

Друго -                    -                    -                    -                    

Вкупно 192.345         319                3.535.310      3.718.589      

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. 

(во '000 MKД)

Валута 2020 2019 2020 2019

ЕУР (32.917)         (36.127)         32.917           36.127           

УСД (512)              (1.056)           512                1.056             

ГБП -                    -                    -                    -                    

ЦХФ -                    -                    -                    -                    

Друго -                    -                    -                    -                    

Нето ефект (33.429)         (37.183)         33.429           37.183           

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 



Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје  
Консолидирани финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 

39 
 

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

удели.  

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 2.956             53.913           

Побарувања од купувачи 731.366         469.694         

Останати побарувања 103.637         1.797             

Вложувања -                    -                    

Вкупно некаматоносни финансиски средства 837.959        525.404        

Каматоносни со фиксна каматна стапка

Парични средства -                    -                    

Депозити во банки -                    25.211           

Дадени кредити и заеми -                    -                    

Каматоносни со променлива каматна стапка

Парични средства -                    -                    

Депозити во банки -                    -                    

Дадени кредити и заеми -                    -                    

Вкупно каматоносни финансиски средства -                    25.211          

Вкупно 837.959         550.615         

Финансиски обврски
Некаматоносни 2020 2019

Обврски кон добавувачи 542.089         172.143         

Останати тековни обврски 1.044.152      1.776.468      

Долгорочни кредити и обврски 937.776         1.189.117      

Вкупно некаматоносни финансиски обврски 2.524.016     3.137.729     

Каматоносни со фиксна каматна стапка

Кредити -                    27.068           

Каматоносни со променлива каматна стапка

Кредити 2.154.434      2.454.776      

Вкупно каматоносни финансиски обврски 2.154.434     2.481.844     

Вкупно 4.678.450      5.619.573       

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. 
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(во илјади денари)

Назив 2020 2019 2020 2019

Земени кредити (21.544)         (24.548)         21.544           24.548           

Дадени кредити -                    -                    -                    -                    

Нето ефект (21.544)         (24.548)         21.544           24.548           

зголемување за 100 базичи 

поени

зголемување за 100 базичи 

поени

 

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.  

На 31.12.2020 година имаше значителна концентрација на кредитниот ризик кон 

побарувањата од еден купувач за топлинска енергија и еден купувач на природен гас во 

износ од МКД 464.130 илјади (2019: МКД 239.301 илјади).  

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 339.099         -                    339.099         

Доспеани побарувања

    - до 1 година 390.180         -                    390.180         

    - од 1 до 3 години 2.017             -                    2.017             

    - над 3 години 34.749           34.679           70                  

Вкупно 766.045         34.679           731.366         

2019 (во илјади денари)

Структура на побарувања од купувачи 

според нивната доспеаност
Бруто износ

Исправка на 

вредност
Нето износ

Недоспеани побарувања 344.853         -                    344.853         

Доспеани побарувања

    - до 1 година 13.085           -                    13.085           

    - од 1 до 3 години -                    -                    -                    

    - над 3 години 34.839           34.679           160                

Вкупно 392.777         34.679           358.098          
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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 Друштвото: 

2020

Не-деривативни финансиски обврски

Сметковод-

ствена 

вредност

Договорени 

парични 

одливи

помалку од 

1 месец
1-3 месеци

3 месеци - 1 

година
1-2 години 2-5 години

Над 5 

години

Долгорочни обврски кон неповрзани 

друштва во странство
1.851           (1.844)           (1.844)           

Долгорочни заеми од поврзани друштва во 

странство
786.723       (786.723)       (786.723)       

Долгорочни заеми од поврзани друштва во 

земјата
134.379       (134.379)       (134.379)       

Останати долгорочни обврски 14.823         (14.823)         (14.823)         

Кредити од банки 2.154.434    (2.162.486)    -                    -                    (316.522)       (308.470)       (925.410)       (610.742)       

Краткорочни кредити и заеми -                  

Обврски кон добавувачи 542.089       (542.089)       (542.089)       

Вкупно 3.634.299    (3.642.344)    (542.089)       -                    (316.522)       (308.470)       (925.410)       (1.548.511)    

2019

Не-деривативни финансиски обврски

Сметковод-

ствена 

вредност

Договорени 

парични 

одливи

6 месеци 

или помалку

6-12 месеци 

или помалку
1-2 години 2-5 години

Над 5 

години

Долгорочни обврски кон неповрзани 

друштва во странство
1.844           (1.844)           (1.844)           

Долгорочни заеми од поврзани друштва во 

странство
788.344       (788.344)       (788.344)       

Долгорочни заеми од поврзани друштва во 

земјата
133.945       (133.945)       (133.945)       

Кредити од банки 2.481.844    (2.559.172)    (190.197)       (162.493)       (643.720)       (1.562.762)    -                    

Краткорочни кредити и заеми 249.522       (249.522)       (249.522)       -                    

Обврски кон добавувачи 1.947.485    (1.947.485)    (1.947.485)    -                    

Вкупно 5.602.984    (5.680.312)    (2.387.204)    (162.493)       (643.720)       (1.562.762)    (924.133)       

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. 

Групата има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на 

оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за 

оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената 

вредност.  
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18. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ 

Судски спорови 

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви 
резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на 
Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. 
Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството 
смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски. 

Во текот на 2020 година друштвото е предмет на неколку судски спорови од кои позначајни 

се следните: 

Судски спорови во кои тужена страна е ТЕ-ТО АД Скопје 

1. Судски предмет бр s1 PL1-286/13 во кој Гама Гуч го тужи ТЕ-ТО АД Скопје за 

неплатена фактура во износ од 5.000.000 евра плус камата. Во овој предмет Основен суд 

Скопје 2 и Апелациоиот суд донесоа пресуди во корист на ТЕ-ТО АД. Гама Гуч поднесе 

ревизија и предметот е на одлучување пред Врховниот суд во Скопје. Врховен суд донесе 

решение за повторно постапување и разгледување на предметот од страна на Основен 

суд. Рочиште е закажано за 09.06.2021 година. Овие побарувања на Гама Гуч се предмет 

на отпис од 90% согласно планот за реорганизација на ТЕ-ТО АД. 

2. Судскиот предмет 5 TS-638/15 во кој Топлификација побарува од ТЕ-ТО АД враќање 

на заеми во износ од 15.229.333 евра плус камата е сеуште во тек пред Основен суд Скопје 

2 Скопје. Овие побарувања на Топлификација се предмет на отпис од 90% согласно 

планот за реорганизација на ТЕ-ТО АД. 

3. Судски предмет 13 TS-358/14 со кој Топлификација побарува од ТЕ-ТО АД и др. 

надомест на штета од 4,5 млн евра поради наплатена топлинска енергија во 2012 год е 

завршен со пресуда на Врховен суд во корист на ТЕ-ТО АД Скопје.  

4. Судски спор 5 TS-429/14 започнат од страна на Топлификација АД против TE-TO АД 

Скопје за раскинување на договор со заинтересирана страна во износ од 6.953.554.000 
рубљи еднаква на EУР 118.451.311. Овој предмет е во Основен суд Скопје 2 Скопје и е 

ставен во мирување поради стечајот на Топлификација. Според мислењето на 

раководството на Друштвото и правниот совет од адвокатите, исходот од овој судски спор 

нема да има никаков финансиски ефект врз Друштвото.   

На 21.06.2019 година, Финансовата полиција на прес конференција изјави дека поднела 

кривична пријава до Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и 

корупција против ТЕ-ТО АД, неколку директори на ТЕ-ТО АД, стечаен судија и нотар во 

врска со сомненија за направени кривични дела Злоупотреба на службена положба и 

овластување, Лажен стечај и Перење пари и други приноси од казниво дело. 

Обвинителството за организиран криминал ја отфрли кривичната пријава во делот на 

перење пари, а останатиот дел од кривичната пријава е пренесен во надлежност на 

Основното јавно обвинителство. На 29.09.2020 година Основното јавно обвинителство го 

објави следното:  

„Отфрлени четири кривични пријави во врска со работењето на ТЕ-ТО - Основното јавно 

обвинителство Скопје, по спроведена претходна постапка, донесе Решение со кое се 



Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје  
Консолидирани финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020 

43 
 

отфрла кривичната пријава поднесена од Топлификација АД Скопје против четири физички 

лица (претседател на Управен одбор, нотар, извршител и адвокат) за кривично дело – 
Злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 и против две правни лица 

(од Скопје и од Никозија, Кипар) за кривично дело – Оштетување или повластување 

доверители од член 257 од Кривичниот законик. Со донесеното решение, отфрлена е и 

кривичната пријава поднесена од тројца акционери во „Топлификација“ АД Скопје, како и 

пријавата поднесена од Управата за финансиска полиција против едно лице – стечаен 

управник за кривични дела – Злоупотреба на постапката за стечај согласно член 256 и 

Злоупотреба на службена положба и овластување согласно член 353 од Кривичниот 

законик. Отфрлена е и кривичната пријава поднесена од Управата за финансиска полиција 
против едно физичко лице – претседател на Управен одбор за кривични дела – Намерно 

предизвикување стечај од член 254 и Злоупотреба на службена положба и овластување од 

член 353, против две физички лица (нотар и судија) за кривично дело –  Злоупотреба на 

службена положба и овластување од член 353 и против едно правно лице од Скопје за 

кривично дело – Намерно предизвикување стечај од член 254 од Кривичниот законик. 

Поднесените пријави се отфрлени бидејќи пријавените дела не се кривични дела за кои се 

гони по службена должност.“   

Со тоа според нашите сознанија, сите крвични пријави поврзани со планот за 

реорганизација за кои имаме информација се отфрлени. Во периодот кога беа поднесени 

кривичните пријави од Топлификација и Финансиска полиција во врска со планот за 

реорганизација, кривична пријава беше поднесена и од Инвестицискиот фонд Илирика, за 

која во овој момент немаме сознанија во која фаза е. 

Судски спорови во кои ТЕ-ТО АД Скопје е тужител 

1. Судски предмет бр 4 TS-420/16 во кој ТЕ-ТО АД Скопје ја тужи Гама Гуч за надомест 

на штата во износ од 5.069.649,12 евра плус камата. По овој предмет Основен суд Скопје 2 

Скопје се огласи за ненадлежен, бидејќи со Договорот помеѓу ТЕ-ТО АД и Гама Гуч е 

предвидена арбитража во случај на спор. 

2. Судски предмет s5 PL1-3318/12 со кој ТЕ-ТО АД Скопје побарува од Топлификација 

износ од 525.382,74 евра плус камата, поради ненаплатена, а испорачана топлинска 

енергија во 2012 година е сеуште во постапка пред Основен суд Скопје 2. Ова побарување 

од страна на ТЕ-ТО АД е пријавено во стечајната постапка на Топлификација. 

 

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. Друштвото има обврски 

по основ на данок на добивка за претходни периоди, за кои е во тек преговарање за 

начинот на исплата на рати кон државата, обелоденото во дел Континуитет и 

Последователни настани.  
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19. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ 

Матично и основно матично претпријатие 

Матично и основно матично претпријатие и главен сопственик на Друштвото е 

Project Management Consulting LTD, BVI. Краен сопственик е ТГК – 2 Москва, Русија. 

Трансакции со поврзани страни 

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
Набавки на стоки и услуги

Во илјади денари

Набавка на услуги

Останати поврзани страни 2.365           2.663           
Подружници 372              372              
Вкупно 2.737           3.035           
Набавка на гас

Подружници -               -               
Останати поврзани страни -               -               
Вкупно -              -              

2020 2019
Обврски кон поврзани страни

Во илјади денари

Акционери -               16.592          
Подружници 13                268              
Обврски кон останати поврзани страни 2.613           1.821           

Долгорочни обврски кон останати поврзани страни
2.146           2.146           

Долгорочни обврски кон акционери 12.643         13.302          
Вкупно 17.415         34.129         

(во илјади денари)

 

Обврските кон поврзани страни по основ на кредити се обелоденети во Белешка 

14.2.  
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2020 2019
Продажба на стоки и услуги

Во илјади денари

Акционери -               8.678           
Останати поврзани страни 873.637        994.797        
Подружници 74                74                
Вкупно 873.711       1.003.549    

2020 2019
Побарувања од поврзани страни

Во илјади денари

Акционери 18.093         266              
Подружници на акционерите 34.679         34.679          
Вредносно усогласување на побарувања од 

подружници на акционери (34.679)        (34.679)        
Подружници на акционерите 123              80                
Останати поврзани страни 464.130        239.300        
Вкупно 482.346       239.647       

2020 2019

Аванси и однапред платени трошоци

Во илјади денари

Подружници -               -               
Вкупно -              -              

2020 2019
Приходи од дивиденди

Во илјади денари

Подружници -               16.571          
Вкупно -              16.571         

Надоместок за клучен персонал 2020 2019

Во илјади денари

Плати и други краткорочни користи за вработените 9.117           24.535          
Вкупно 9.117           24.535          

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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За Групацијата ТЕ-ТО 2020 беше особено успешна деловна година, со остварување 
на најголема добивка од основањето на компанијата, нето добивка во износ од 745.179 
илјади денари, односно пандемијата немаше влијание на остварените финансиски 

резултати. Остварениот финансиски резултат беше поради поволните пазарни услови, 

односно беше реализирана поголема бруто маржа помеѓу цената на природениот гас 

(производната цена на електрична електрична енергија)  и продажната цена на 

електричната енергија. 

Заради едностраниот раскин на Договорот за доделување на државна помош бр 08-
2909/12 од 28.10.2019 година склучен помеѓу Владата како давател на државната помош и 

ТЕ-ТО АД како корисник на државната помош и одлука за едностран раскин на Анекс на 

Договорот за доделување на државна помош бр 08-2909/21 од 06.12.2019 година склучен 

помеѓу Владата како давател на државната помош и ТЕ-ТО АД како корисник на државната 

помош, ТЕ-ТО АД согласно Законот за даночна постапка, поднесе Барање за одложено 

плаќање на даночниот долг на 36 рати. Меѓутоа, долгот за данокот на добивка по даночен 

биланс за 2018 година заедно со пресметаните камати е целосно подмирен во март и 

април 2021 година со сопствени средства во износ од 214.207.946,00 денари, главен долг и 

227.408.345,00 денари на име камати, а останатиот износ е обезбеден преку кредит од 

Комерцијална Банка во износ од 615.000.000,00 денари. 

Групата во првиот квартал од 2021 година оствари бруто добивка во износ од 

602.616 илјади денари и ја подобри ликвидноста, односно тековните средства ги 
надминале тековните обврски за 381.552 илјади денари. Раководството смета дека може 

да се заклучи дека клучната причина за сомневањето во способноста на Друштвото да 

продолжи врз основа на претпоставката за континуитет е надмината. 






















































































