
 

 

 

            

Финансиските резултати кои ги имаме остварено во 2011 година 

покажуваат дека сме на добар пат да го продолжиме позитивниот тренд 

во работењето и покрај сите проблеми што се појавија со ликвидноста и 

неповолната хидрометеоролошка состојба.  

 

 Поважните финансиски  показатели  остварени за овој период, а 

кои се мерило за успешноста на компанијата се следниве: 

 

 

 

 

� Остварен вкупен приход во износ од 16.763.810.809 денари. 

 

 

� Зголемен приход од продажба на произведена електрична енергија 

за 6 % во споредба со 2010 година. 

 

 

� Намалени вкупни трошоци  за  5 % во однос на 2010 година. 

 

 

� Навремена отплата на долгорочни кредити во износ од 

921.900.660 денари. 

 

 

� Добивка пред оданочување во износ од 164.260.408 денари.  

 

 

� Добивка после оданочување во износ од 46.815.264 денари.  
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 АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ    

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА  

Година што завршува на 31 декември 2011  

(Во илјади денари)    

 
 
 
Белешки    

 
 
 
2011    

 
 
 
2010    

Приходи    
Приходи од продажба на електрична енергија  

Останати приходи 

 

 

 

 Трошоци    
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6                                                                                                                            

 

14,719,661  

558,809 

15,278,470  

 

14,839,535 

406,110 

15,245,645  

Трошоци за производство на лигнит 
Амортизација 
Трошоци за вработените 
Трошоци за одржување и осигурување 
Суровини и потрошни добра 
Останати оперативни трошоци 
Вредносно усогласување на залихите 
Исправка на вредноста на вложувањата во 
подружниците 

Исправка на вредноста и отпис на побарувањата од 

купувачи и останати побарувања, нето 

7, 8, 9, 10, 11 
7  

8  

9  

10               

11                                          

20 

17                                                                            

12 

(4,400,758) 

(1,495,584) 

(1,934,335) 

(2,021,668) 

(3,678,002)  

(904,450)  

(8,135)          

 

                                                                                                                           

(601,853) 

(15,044,785)  

(5,348,507) 

(1,432,312) 

(1,748,147) 

(977,308) 

(1,791,880) 

(658,436) 

(350,184)           

(522,975)    

(1,450,354) 

(14,280,103)  

Добивка од работењето     233,685 965,542 

Приходи од финансирање  

 Расходи од финансирање 
13  
14  

153,560                    

(222,984) 
102,418 

(539,804) 

Добивка пред оданочување     164,261 528,156 

Данок на добивка 15 (117,445) (280,828) 

Нето добивка за годината     46,816 247,328 

Останата сеопфатна добивка                                                                               -                                 -    

Вкупна сеопфатна добивка за годината 46,816                          247,328    

. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА 

 На 31 декември 2011 

 (Во илјади денари)    
  31 декември    31 декември    
 Белешки    2011    2010    
СРЕДСТВА       

Нетековни средства       

Нематеријални средства 16  361,973 109,076 
Недвижности, постројки и опрема 16 32,160,795 30,063,925 
Вложувања во подружници 17 440,159 432,133 
Финансиски средства расположливи за продажба 18                     9,389 9,389 
Долгорочни побарувања 19  2,948,107 - 
Останати финансиски средства 20  13,446   12,793 
             35,933,869 30,627,316 

Тековни средства       

Залихи 21  2,591,902   2,312,185 
Побарувања од купувачи и останати побарувања 22  4,895,552   7,132,893 

Однапред платени трошоци 23 897,700   1,051,716 
Краткорочни депозити во банки 24 107,950                   8,868 
Државни записи 25 504,768 - 
Пари и парични еквиваленти 26  1,300,032   2,898,561 
             10,297,904          13,404,223 

ВКУПНО СРЕДСТВА                46,231,773 44,031,539 

 
АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ    

   

Капитал и резерви    27   

Акционерски капитал  31,738,878 31,738,878 
Резерви   1,138,356   1,101,257 
Останат капитал   1,429,654   1,429,611 
Задржана добивка  268,634 265,423 
  34,575,522 34,535,169 

Нетековни обврски       

Долгорочни позајмици 28  5,874,996 5,035,972 
Резервирања 29 107,361 14,306 
Резервирања за користи на вработените 30 301,395 - 
Разграничени поддршки 31   14,129 10,890 
    6,297,881  5,061,168 

Тековни обврски       

Обврски кон добавувачи и останати обврски 32 4,159,632 3,421,571 
Краткорочни позајмици 28 1,198,738 1,013,631 
  5,358,370 4,435,202 

ВКУПНО АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ               46,231,773         44,031,539 



 

        1,804,800       2,898,561 

 

 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ    
Година што завршува на 31 декември 2011      

(Во илјади денари)      

 2011    2010    

Оперативни активности      

Добивка пред оданочување    164,261   528,156 
Корекции за:   

Амортизација 1,952,789 1,754,791 

Вредносно усогласување на залихите -   350,184 
Исправка на вредноста на вложувањата во подружниците   8,135   522,975 
Исправка на вредноста и отпис на побарувањата од купувачите и   

останатите побарувања, нето   601,853 1,450,354 
Курсни разлики, нето   (24,000)             179,369 

Расходи по камати   192,595    258,017 
Кусоци   9,963 - 

Резервирања за рекултивација на земјиште  93,055 14,306 
Приход од отпис на обврски  (4,568) (5,481) 
Приходи од амортизација на разграничени поддршки  (2,746) (3,548) 

Вишоци по попис на материјали, резервни делови и ситен инвентар  (1,782) - 
Резервирања за користи на вработените    301,395 - 

Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал 3,290,950 5,049,123 
Промени во обртниот капитал   

Намалување на залихите  (287,898) 47,699 
Намалување на побарувањата од купувачи, останати побарувања и   

долгорочни побарувања  (904,807)  635,088 
Зголемување на обврските спрема добавувачи и останати обврски 1,244,113 (822,961) 
 3,342,358 4,908,949 
Платени камати (327,093) (258,017) 

Платен данок на добивка (428,424) (211,992) 

Нето пари од оперативни активности    2,586,841 4,438,940 

Инвестициони активности      

Набавка на материјални и нематеријални средства (4,296,571)        (2,998,222) 
Наплата на/(Вложувања во) краткорочни депозити во банка   (99,082) 82,832 
Дадени кредити на домашни правни лица (119,056)  

Вложувања во подружници   (16,161)              (89,183) 

Нето пари користени за инвестициони активности    (4,530,870)         (3,004,573) 

Финансиски активности      

Платени дивиденди (197,863) (163,114) 

Приливи/(Отплата) по кредити, нето 1,048,131 (358,026) 

Нето пари користени за финансиски активности      850,268 (521,140) 

Нето промена на паричните средства    (1,093,761) 913,227 

Парични средства на почетокот на годината 2,898,561 1,985,334 

Парични средства на крајот на годината    1,804,800 2,898,561 

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат:      

Државни записи    504,768 - 
Пари и парични еквиваленти 1,300,032 2,898,561 



 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА 

 Година што завршува на 31 декември 2011 (Во илјади денари) 

 
 
 
 
                                                                        Акционер.                               Останат          Задржана 

       капитал          Резерви        капитал              добивка          Вкупно 
 
 

Состојба на 1 јануари 2010                         31,738,878      1,046,658       1,429,567 209,996     34,425,099 
 

Усогласување со Централен Регистар                       -           25,814                     - -           25,814 
Распределба на добивка од 2009 година                   -           28,785                    -               (28,785)                    - 
Исплата на дивиденда                                                -                    -                    - (163,114)       (163,114) 
Добивка за годината                                                    -                    -                    - 247,328         247,326 
Останато ______ _ -___ ______-______ ___44________      (2)____         42 

Состојба на 1 Јануари  2011                       31,738,878      1,101,257       1,429,611 265,423     34,535,169 

 
Распределба на добивка од 2010 година                    -           37,099                    -               (37,099)                    - 
Исплата на дивиденда                                                  -                    -                    - (197,863)      (197,863) 
Корекција на грешка од минати години                       -                    -                    -   191,357         191,357 
Добивка за годината                                                      -                    -                    -     46,816          46,816 
 Останато                                                         _______ -___ ______-_________43________   -       ____         43 

Состојба на 31 Декември 2011                    31,738,878      1,138,356       1,429,654 268,634     34,575,522 

 
 



 

 

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
 
 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА                                Во илјади денари  
                                                                                                                                                                                Година што завршува    

                                                                                                                                                                       на  31 Декември  

        
                                                                                                                                                                                 2011                2010 

 

Приходи од продажба на електрична енергија на ЕВН Македонија 
АД, Скопје                                                                                                                                                             12,867,803             2,089,338 
Приходи од продажба на електрична енергија на МЕПСО АД Скопје                                                                  994,066                778,579 
Приходи од продажба на ноќни вишоци                                                                                                                  607,540             1,529,195  

Приходи од продажба на електрична енергија, топлотна енергија и 
загреана вода на квалификувани и крајни потрошувачи                                                                    250,252      442,423 
                
                                                                                                                                                                                 14,719,661           14.839.535 
 

  
 
 
 
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ 
 
 

             Во илјади денари  
                                                                                                                                                                 Година што завршува    

                                                                                                                                                        на  31 Декември  
 

                                                                                                                                                                          2011                    2010 

 
Надомест на штети од осигурување 49,886 116,297

Приходи од продажба на останати производи и услуги 424,706 141,425

Наплатена главница и камата по заеми - 24,493

Приходи од превоз на работници во РЕК Битола (задршки од 

плата) - 19,761

Наплатени пенали 541 20,819

Отпис на краткорочни обврски 4,568 5,481

Приходи од наемнини 997 1,533

Приходи од амортизација на поддршки (Белешка 31) 2,746 3,548

Приходи од попусти 233 13

Вишоци по попис на материјали, резервни делови и ситен инвентар 1,782 76

Донации 3,096 20,670

Останато 70,254 51,994

 558,809 406,110

 
    



 
 
 
 
 
АМОРТИЗАЦИЈА 
 
 

Во илјади денари  
               Година што завршува    

на  31 Декември  
 

                                                                                                                                                                          2011                    2010 

Пресметана амортизација за годината                                                                                                 1,952,789              1,754,791  

Намалено за трошоци за производство на лигнит                                          (457,205)             (322,479) 

                               1,495,584             1,432,312 

 
 
 
 
ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ        Во илјади денари  

               Година што завршува    
на  31 Декември  

 
                                                                                                                                                                          2011                    2010 

 

Нето плати, персонален данок и надоместоци од плати                                                                               2,812,625              2,693,592 

Останати задолжителни надоместоци на вработените                   211,103                 418,968  

Резервирања за користи на вработените                    301,395                            - 

                                     3,325,123  3,112,560      

  

Намалено за трошоци за производство на лигнит               (1,390,788)            (1,364,413) 

                      1,934,335               1,748,147 

 
 

 ТРОШОЦИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ      Во илјади денари  

               Година што завршува    
на  31 Декември  

 
                                                                                                                                                                         2011                    2010 

Трошоци за одржување                      3,137,558            3,015,597 

Трошоци за осигурување                          210,948               230,713 
                                        3,348,506         3,246,310      

  

Намалено за трошоци за производство на лигнит                 (1,326,838)            (2,269,002) 

                        2,021,668                  977,308 

 
 
 



 
 
 

СУРОВИНИ И ПОТРОШНИ ДОБРА        Во илјади денари  

               Година што завршува    
на  31 Декември  

 
                                                                                                                                                                          2011                    2010 

Набавна вредност на продадена електрична енергија                 2,541,291                813,111 
Резервни делови                        903,943                818,730 
Мазут                         578,648                422,651 
Природен гас                        173,009               314,066 

Течно гориво                        140,478                121,591 

 Вода                         115,942               122,556 

 Суровини                        125,649                229,860 
Потрошок на ситен инвентар                         18,105                  18,115 

Потрошена електрична енергија        10,231                     8,758  

Трошоци за парно греење            3,682                     4,209 

Мазива и масла               111                        225 

                      4,611,089              2,873,872 

Намалено за трошоци за производство на лигнит                  (933,087)            (1,081,992) 

                      3,678,002               1,791,880 

 
 
 
ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ        Во илјади денари  

               Година што завршува    
на  31 Декември  

 
                                                                                                                                                                       2011                    2010 

 
    

Трошоци за пренос на електрична енергија 13,638 12,959

Трошоци за договор по дело 259,889 309,362
Задолжителен здравствен преглед 185,237 183,131
Останати производни услуги 40,176 43,095
Корекција на попис од 2008 година - 7,032
Придонес за вода 71,733 65,252

Надомест за производство на електрична енергија од фосилни 
горива 40,006 31,712

Спонзорства 62,616 51,636
Транспортни услуги 28,187 26,644

Комуналии 29,820 26,127
Надоместоци за изградба на патишта 58,211 12,982
Телефон и поштенски трошоци 14,354 19,932
Трошоци за тековна заштита при работа 15,137 14,863
Судски трошоци 6,636 7,661
Репрезентација 8,990 9,853
Банкарски провизии 23,106 16,068
Членарини 9,101 8,128
Професионална обука 4,874 10,694
Маркетинг 28,978 30,809

Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот 245 238
Кусоци 9,963 -
Резервирања за рекултивација на земјиштето  93,055 14,306
Останати расходи 193,338 66,573
 1,197,290 969,057

Намалено за трошоци на производство на лигнит (292,840) (310,621)

 904,450 658,436

 
 
 
 



 
 
 

ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ 
Во илјади денари  

               Година што завршува    
на  31 Декември  

 
                                                                                                                                                                        2011                    2010 

Приходи од камати                            99,171                31,810 

Позитивни курсни разлики           54,389                70,606 
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                          153,560              102,418     
 

РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ 
Во илјади денари  

               Година што завршува    
на  31 Декември  

 
                                                                                                                                                                          2011                    2010 

Расходи од камати                           (191,425)           (286,706) 

Камати за задоцнето плаќање                        (1,170)               (3,121) 

Позитивни курсни разлики            (30,389)            (249,977) 
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                          (222,984)           (539,804)    
 

ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 
Во илјади денари  

               Година што завршува    
на  31 Декември  

                                                                                                                                                                          2011                    2010 

Парични средства во банки: 

- во денари                                                                                                                                                            565,260              1,512,108                                                                                                                                       

- во девизи                                                                                                                                                               33,534                223,803    

- наменска жиро сметка                                                                                                                               701,069             1,162,493    

Парични средства во благајна                                                                                                                                       169                        157 

 

                                                                                                                                                                                           1,300,032            2,898,561    

 

 
   



 
 
 
 
 

 
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 

 
а. Акционерски капитал    
Акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 31,738,878 илјади денари и е поделен на 31,738,878 
обични акции, со номинална вредност од 1,000 денари по акција. На 31 декември 2011 и 2010 година 
структурата на основната главнина на Друштвото според Извештајот на Централниот Депозитар за хартии 
од вредност е следна:   
 
 

 
 
 
б. Ревалоризациони резерви    

Во согласност со македонската сметководствена регулатива од поранешни години, ревалоризацијата на 
недвижностите, постројките и опремата се пресметувала врз основа на објавени индекси на цени на 
индустриски производи. Со овие коефициенти се влијаело врз зголемувањето на евидентираните салда 
на недвижностите, постројките и опремата, а ефектот од истите влијаел во создавањето на 
ревалоризационите резерви. 

в. Задолжителна резерва    

Друштвото има задолжителна резерва, како општ резервен фонд, која се формира по пат на зафаќање на 
15% од нето добивката. Издвојувањето се врши се до моментот додека резервата не достигне износ кој е 
еднаков на една петтина од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва 
може да се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот 
може да се користи, по претходно донесена одлука на Собранието на акционери и за дополнување на 
износот утврден за исплата на дивиденди. 

г. Останат капитал    

Друштвото има посебна резерва која може да се користи за покривање на загуби и други намени и тоа: 
осигурување од ризик на вработените, пензионирање и исплата на испратнини над утврдениот износ, 
добротворни цели; смрт на работник или член на семејството; потешки последици од елементарни 
непогоди, подолго боледување и тежок инвалидитет или потешки болести, погребални трошоци, стручно 
усовршување и спонзорство. Начинот на создавање, вложување, организација и употреба, висината на 
средствата, како и планот и програмата на користење на посебната резерва ги утврдува Собранието на 
акционерите на Друштвото со посебен акт. 

 

                              % структура                                Во илјади денари    
                2011                     2010                 2011                          2010    

100% 100% 31,738,878 31,738,878 

100% 100% 31,738,878 31,738,878 Влада на Република 

Македонија 



 
 
 
ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА 
 

Во илјади денари  
               Година што завршува    

на  31 Декември  
 

                                                                                                                                                                      2011                    2010 

 

 
 

Побарувањата од купувачи во износ од 3,823,431 илјади денари (2010: 6,224,122 илјади денари) 
вклучуваат износ од 149,928 илјади денари (2010: 3,911,548 илјади денари), кој се однесува на 
краткорочни побарувања од јавни институции во износ од 143,087 илјади денари и краткорочни 
побарувања од ЕВН Македонија АД Скопје во износ од 6,841 илјади денари. Согласно договорните 
услови за наплата, остатокот од побарувањата кон ЕВН Македонија АД Скопје, се класифицирани 
како долгорочни побарувања (Белешка 19). 

Побарувањата од камати во износ од 1,051,078 илјади денари (2010: 1,052,608 илјади денари), 
намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања во износ од 557,521 
(2010: 520,855 илјади денари) во најголем дел се однесуваат на побарувањата за камати од 
МЕПСО АД Скопје во износ од 1,045,498 илјади денари (2010: 1,041,709 илјади денари), односно 
487,977 илјади денари после исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања (2010: 
520,854 илјади денари). 

Побарувања по основ на кредит од ИБРД во износ од 164,760 илјади денари (2010: 191,357 илјади 
денари) се однесуваат на побарувања по делот од долгорочниот заем одобрен од ИБРД (Белешка 
28), којшто согласно Договорите за регулирање на обврските за отплата на заемот од ИБРД, 
склучени на ден 13 декември 2005 година, се отплатуваат од страна на ЕВН Македонија АД и 
МЕПСО АД Скопје. Согласно гореспоменатите Договори, делот во износ од 9.24% и 10.78% од 
заемот одобрен од ИБРД, се отплатуваат од страна на ЕВН Македонија АД и МЕПСО АД Скопје, 
последователно. 

                      Побарувања од купувачи    
Побарувања од купувачи во земјата 
Исправка на вредноста за спорни и сомнителни побарувања 

3,594,146 

(109,159)

3,484,987

8,078,078 

(1,854,099) 

6,223,979 

Побарувања од купувачи од странство 
Исправка на вредноста на спорни и сомнителни побарувања 

338,444 51,451 

(51,308) 

 338,444 143 
 3,823,431 6,224,122 

Други побарувања    
Побарувања од подружници 
Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања 

 177,942 

(24,595) 

153,347

 

303,746 

(146,618) 

157,128 

Побарувања од камати 
Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања 

1,051,078 

(557,521)

493,557

1,052,608 

(520,855) 

531,753 

Побарувања по основ на кредит од ИБРД 
Побарувања по основ на кредити дадени на други домашни правни 

 лица 
Побарувања од вработени  

Побарувања од осигурителни компании 

 Побарувања за повеќе платен данок на добивка 

164,760

119,056
 6,008

135,393

191,357   

17,314 
11,219 

 1,072,121 908,771 

 4,895,552 7,132,893 

  



 
 
 
ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ 

 
 
 
           

    
 Во илјади денари    
 31 декември    31 декември    
 2011    2010    

Добавувачи:  

Домашни 2,748,990 2,201,360 
Странски 190,598 110,382 

 2,939,588 2,311,742 

Останати обврски:  

Обврски кон подружници 11,450 89,235 
Аванси примени од купувачи 5,451 38,529 
Обврски за плати 140,115 42,455 
Обврски за придонеси и даноци од плати 81,962 202,824 
Останати обврски кон вработените 28,683 - 
Обврски по основ на колективен договор 2,230 - 
Обврски за данок од добивка - 175,586 
Обврски за ДДВ 8,021 66,230 

Обврски за воден придонес - 7,908 
Обврски за камати 38,947 - 
Останати обврски 35,549 530 

 352,408 623,297 

Однапред пресметани трошоци:  

Однапред пресметани обврски за камата 5,235 178,680 
Пресметани ануитети по кредит од ИБРД - 191,357 
Нефактурирани трошоци за набавена електрична енергија 805,170 - 

Останати однапред пресметани трошоци 57,231 116,495 

 867,636 486,532 

 4,159,632 3,421,571 


