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1. Вовед 

На ден 30.06.2021 година на официјалниот пазар на Македонска берза АД Скопје котираат 
акциите на 98 друштва (97 акционерски друштва и едно командитно друштво со акции). По 
30.06.2021 година Одборот на директори на Берзата одлучи две друштва да бидат исклучени од 
котација на официјалниот пазар на берзата1, така што со датумот на овој Извештај на Берзата 
котираат акциите од 96 друштва.  

Во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување во Комисијата 
за хартии од вредност на РСМ на ден 30.06.2021 година се водеа 11 акционерски друштва. 
Сосотојбата со бројот на друштва во извештајниот период е непроменета во однос на 31.12.2020 
година, односно истите 11 друштва се водеа во Регистарот на Комисијата и на 31.12.2020 година. 
По 30.06.2021 година едно друштво е избришано од Регистарот поради отворена стечајна постапка 
над друштвото2, така што со датумот на овој Извештај во Регистарот на акционерски друштва со 
посебни обврски за известување се водат 10 друштва.  

Друштвата чии хартии од вредност котираат на официјалниот пазар на Македонска Берза 
АД Скопје имаат обврска до 01.07. во тековната година да објават неревидирани финансиски 
извештаи, како и  неревидирани консолидирани финансиски извештаи за периодот 01.01.-30.06. 
од годината најдоцна до 15.08. во тековната година.  

На 16.08.2021 година, кога истекува рокот за објавување на неревидираните  финансиски 
извештаи3, 90 објавија неревидирани финансиски извештаи за периодот 01.01.-30.06.2021 година. 
Тоа значи дека 93,75% од друштвата во пропишаниот рок ја исполниле обврската за објавување на 
неревидирани  финансиски извештаи. Дополнително по истекот на рокот, уште две друштва 
објавија неревидирани финансиски извештаи за периодот 01.01.-30.06.2021 година, така што со 
датумот на овој Извештај вкупно 92 друштва, односно 95,83% од друштвата објавиле неревидирани 
полугодишни финансиски извештаи за првото полугодие од 2021 година. Претходната година за 
првото полугодие од вкупно 100 котирани друштва, 97 друштва,  односно 97%, ја исполнија оваа 
обврска. 

Од акционерските друштва со посебни обврски 7 друштва или 70%  имаат објавено ја 
исполниле обврската за објавување на неревидирани финансиски извештаи. Акционерските 
друштва кои немаат објавено  финансиски извештаи се акционерски друштва кои во подолг период 
не ги исполуваат обврските за објавување, а за кои Комисијата има преземано и сèуште презема 
мерки согласно законските надлежности. 

 Предмет на овој Извештај се објавените неревидирани финансиски извештаи од 
друштвата чии акции котираат на берза и од акционерските друштва со посебни обврски за 
известување кои се водат во регистарот на Kомисијата, односно сублимирани се податоците од 
99 друштва.  

Од нив, 87 друштва се друштва од стопанството, 9 акционерски друштва се банки, 1 друштво е 
брокерска куќа и 2 се друштва за осигурување.4 

Дополнително даден е краток осврт на финансиските перформанси и на друштвата за 
управување со инвестициски фондови. 

 
1 Друштвото РЖ Институт АД Скопје е исклучено од котација на ден 13.07.2021 година заради поведена стечајна постапка 

над друштвото, а друштвото Охридска банка АД Скопје е исклуено од котација на ден 04.08.2021 година, поради 
спроведена постапка на присоединување на банката кон Шпаркасе банка Македонија АД Скопје. 
2 Друштвото Пролукс АД Велес е избришано од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување 
на ден 07.07.2021 година. 
3 Рокот за објавување истекува на 15.08.2021 година, но бидејќи датумот е неработен ден истиот се поместува за следнито 
работен ден односно 16.08.2021 година 
4 Финансиските извештаи за првото полугодие на 2020 година од друштвата кои се исклучени од котација и кои не 
објавија неревидирани полугодишни финансиски извештаи за 2021 година не се земени предвид во анализата. 
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2. Акционерски друштва од стопанството 

Од акционерските друштва од стопанството, 87 друштва имаат објавено 
неревидирани  финансиски извештаи за првото полугодие од 2021 година, од кои 25 
друштва, покрај поединечните, имаат објавено и консолидирани  финансиски извештаи, 
кои се земени предвид во оваа анализа.  

2.1. Успешност во работењето на друштвата за периодот 01.01.-30.06.2021 година 
 

Оперативни приходи 

 

Акционерските друштва од стопанството кои објавиле  неревидирани финансиски 
извештаи, во периодот 01.01.-30.06.2021 година реализирале приходи од редовно 
работење во вкупен износ од 62.028 милиони денари, што е зголемување за 15,55% во 
однос на вкупно остварените приходи од редовно работење за истиот период претходната 
година (01.01-30.06.2020 година), кога овие друштва реализирале оперативни приходи во 
вкупен износ од 53.679 милиони денари. Растот на оперативните приходи, првенствено се 
должи на растот на оперативните приходи на друштвата од секторот индустрија и трговија 
со нафта, со нивно учество со 80% во регистрираниот раст. 

 

 
 

Оперативни приходи 

  
Сектор 

01.01.-
30.06.2021 

01.01.-
30.06.2020 

 
∆ 

01.01.-
30.06.2021 

01.01.-
30.06.2020 

  
∆ п.п 

 Во милиони денари % на учество 

Градежништво 2,939  3,158  -6.93% 4.74% 5.88% -1.14 
Земјоделство 1,613  1,131  42.64% 2.60% 2.11% 0.49 
Индустрија 22,086  18,405  20.00% 35.61% 34.29% 1.32 
Трговија 949  841  12.93% 1.53% 1.57% -0.04 
Трговија со нафта 18,817  15,833  18.84% 30.34% 29.50% 0.84 
Угостителство 197  174  13.22% 0.32% 0.32% -0.01 
Услуги 8,242  7,324  12.54% 13.29% 13.64% -0.36 
Фармација 7,185  6,813  5.46% 11.58% 12.69% -1.11 

Вкупно 62,028  53,680  15.55% 100.00% 100.00% / 
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Најголем дел од остварените приходи во првото полугодие од 2021 година се 
остварени од друштвата од секторите индустрија (35,61%), трговија со нафта (30,34%), 
услуги (13,29%) и фармација (11,58%), додека значително помало е учеството на другите 
сектори во вкупно остварените приходи (градежништво со 4,74%, земјоделство со 2,60%, 
трговија со 1,53% и угостителство со 0,32%).  

Во поглед на учеството во вкупните приходи зголемување од 1,32 и 0,84 процентни 
поени е забележано кај друштвата од секторите индустрија и трговија со нафта 
респективно, додека најголем пад од 1,14 процентни поени е забележан кај учеството на 
приходите на друштвата од секторот градежништво во однос на вкупните приходи 
остварени од друштвата во првото полугодие од годината. 

 

 

Кај 62 друштвa од стопанството (71,26%) забележано е зголемување на приходите, 
23 друштва (26,44%) реализирале помали приходи во првото полугодие од 2021 година во 
однос на истиот период минатата година,  додека 2 друштва (2,30%) воопшто не оствариле 
приходи во првото полугодие од 2021 година.  

  
Сектор 

Промена на оперативните приходи во првото полугодие од 2021 година во 
однос на првото полугодие од 2020 година 

Број на друштва кои регистрирале 
пораст на оперативните приходи 

во 2021 година 

Број на друштва кои регистрирале 
намалување на оперативните приходи 

во 2021 година 
Градежништво 1  2 
Земјоделство 7  1  
Индустрија 28 10 
Трговија 8  5  
Трговија со нафта 2  0  
Угостителство 3  1  
Услуги 11  4  
Фармација 2  0  
Вкупно 62  23  
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Оперативна добивка/загуба 

Во анализираниот период (01.01.-30.06.2021) 72,41% (63 друштва) од 
акционерските друштва од стопанството оствариле оперативна добивка односно првото 
полугодие од 2021 година го завршиле со позитивен финансиски резултат од оперативни 
активности, додека  23 акционерски друштва или 26,44% шестмесечието го завршиле со 
негативен финансиски резултат од оперативни активности – оперативна загуба. Едно 
друштво воопшто немало деловна активност, односно не остварило ниту приходи ниту 
расходи во првото полугодие од годината. 

Во споредба со истиот период претходната година, забележано е подобрување на 
успешноста во работењето на дел од друштвата. Имено, од разгледуваните 87 друштва од 
стопанството, 51 друштво (58,62%) првото полугодие од 2020 година го завршиле со 
оперативна добивка, додека 35 друштва (40,23%) регистрирале оперативна загуба. Истото 
друштво кое оваа година во првите шест месеци не остварило ниту приходи ниту расходи 
во првото полугодие од годината, и минатата година не остварило никакви приходи ниту 
расходи. 

Во прилог е даден табеларен преглед на остварениот финансиски резултат од 
оперативни активности на акционерските друштва од стопанството по сектори за периодот 
01.01.-30.06.2021 година, како и графички приказ на вкупно остварената оперативна 
добивка/загуба од работењето на акционерските душтва од стопанството: 

 Оперативна добивка/загуба  
01.01.-30.06.2021 година 01.01.-30.06.2020 година 

Сектор 

Оперативна 
добивка 

Оперативна 
загуба 

Оперативна 
добивка 

Оперативна 
загуба 

Во милиони денари 

Градежништво 86  -231 53  0 

Земјоделство 409  -39 120  -101 

Индустрија 2,708  -30 1,394  -228 

Трговија 127  -20 71  -4 

Трговија со нафта 479  0 44  -227 

Угостителство 4  -75 5  -111 

Услуги 1,086  -5 856  -78 

Фармација 819  0 695  0 

Вкупно 5,719  -401 3,238  -750 
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Нето добивка/загуба 

 

Во првото полугодие од 2021 година, 61 акционерскo друштвo од стопанството 
(70,11%) оствариле нето добивка во вкупен износ од 5.117 милиони денари, а 25 
акционерски друштва од стопанството (28,74%) искажале нето загуба во вкупен износ од 
433 милиони денари. Истиот период минатата година, од овие 87 друштва, 53 друштва 
(60,92% од друштвата) евидентираат нето добивка во вкупен износ од 2.881 милиони 
денари, додека 33 друштва (37,93% од друштвата) нето загуба во вкупен износ од 722 
милиони денари. Едно од друштвата ниту минатата година ниту оваа година не остварило 
приходи и расходи односно полугодието го завршило со финансиски резултат од 0 денари. 

Две друштва првото полугодие од 2021 година го завршиле со оперативна добивка, 
но реализирале нето загуба, односно годината ја завршиле со негативен нето финансиски 
резултат што се должи на расходите од финансирање, а не на нивното редовно работење.  

Во прилог е даден табеларен преглед на остварениот финансиски резултат на 
акционерските друштва од стопанството по сектори за периодот 01.01.-30.06.2021 година, 
како и графички приказ на вкупно остварената нето добивка/загуба од работењето на 
акционерските душтва од стопанството: 
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 Нето добивка/загуба  
01.01.-30.06.2021 година 01.01.-30.06.2020 година 

Сектор 

Нето добивка Нето загуба Нето добивка Нето загуба 

Во милиони денари 

Градежништво 86  (244) 101  0  

Земјоделство 338  (42) 109  (155) 

Индустрија 2,443  (59) 1,235  (200) 

Трговија 106  (20) 58  (4) 

Трговија со нафта 482  0  72  (208) 

Угостителство 5  (61) 5  (72) 

Услуги 959  (6) 721  (83) 

Фармација 700  0  579  0  

Вкупно 5,117  -433  2,881  -722  

 

Нето профитна маржа 

 

Од 61 акционерско друштво од стопанството кои оствариле нето добивка во првото 
полугодие од 2021 година, 2 друштва се од градежништвото, 5 друштва од секторот 
земјоделство, 30 друштва од индустријата, 8 друштва од секторот трговија, 2 друштва од 
секторот трговија со нафта и нафтени деривати,  1 друштво од угостителскиот сектор, 11 
друштва кои вршат услужна дејност и 2 друштва од секторот фармација. 

Остварената нето профитна маржа на овие друштва се движи во распонот од 0,03% 
до 78,73% при што просечно остварената нето профитна стапка по сектори е следна: 
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Може да се забележи дека пораст на просечната профитна маржа има во секторите 
фармација, трговија со нафта, трговија, индустрија и градежништво, додека намалување 
на просечната профитната стапка во првото полугодие од 2021 година во однос на истиот 
период минатата година се забележува во секторите услуги, угостителство и земјоделство. 

2.2. Финансиска состојба на друштвата на 30.06.2021 година 

Актива, пасива и капитал 

Вкупната актива на акционерските друштва од стопанството кои објавиле  
неревидирани финансиски извештаи, на 30.06.2021 година изнесува 141.403 милиони 
денари и истата е за 2,08% поголема во однос на вкупната актива што овие друштва ја 
известуваат како состојба од претходна година, кога изнесувала 138.521 милиони денари. 

 

Процентуалното учество на друштвата од различни дејности останува непроменето 
во однос на минатата година. Имено, како што е прикажано во табелата и во графиконот 
подолу, и понатаму најголемо учество во вкупната актива имаат друштвата од дејностите 
индустрија, услуги и фармација. Што се однесува до промената на вкупната актива, 
најзначајна е промената кај друштвата од секторот индустрија, каде е забележан пораст на 
вкупната актива на 30.06.2021 година во однос на вкупната актива што овие друштва ја 
известуваат како состојба од претходна година за 5,57%. Најголемо намалување на 
вкупната актива е регистрирано во секторот земјоделство за 3,25%.  

Вкупна актива 

  
Сектор 

30.06.2021 30.06.2020  
∆ 

30.06.2021 30.06.2020   
∆  Во милиони денари % на учество 

Градежништво 12,247  12,408  -1.30% 8.66% 8.96% -3.31% 

Земјоделство 9,000  9,303  -3.26% 6.36% 6.71% -5.22% 

Индустрија 49,646  47,026  5.57% 35.11% 33.94% 3.42% 

Трговија 5,556  5,419  2.53% 3.93% 3.91% 0.44% 

Трговија со нафта 13,927  13,522  3.00% 9.85% 9.76% 0.90% 

Угостителство 3,450  3,468  -0.52% 2.44% 2.50% -2.56% 

Услуги 29,994  30,259  -0.88% 21.21% 21.84% -2.89% 

Фармација 17,595  17,131  2.71% 12.44% 12.37% 0.61% 

Вкупно 141,415  138,537  2.08% 100.00% 100.00% / 
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Во поглед на изворите на финансирање на акционерските друштва од стопанството 
се забележува дека  нивните вкупни обврски на 30.06.2021 година се намалиле за 2,22%, 
од 51.469 милиони денари минатата година на 50.325 милиони денари на 30.06.2021 
година, додека вкупниот износ на капиталот и резервите се зголемил за 4,62%(од 87.068 
милиони денари минатата година на 91.092 милиони денари на 30.06.2021 година).  

Како што е прикажано во графиконот подолу, најголема вредност на капиталот и 
обврските во последните две години имаат котираните друштва од дејностите индустрија, 
услуги и фармација. 

Со оглед на фактот што во текот на првото шестмесечие од 2021 година ниту едно 
од 87-те друштва од стопанството не распиша нова емисија на акции5, можеме да 
заклучиме дека зголемувањето на капиталот се должи на задржување на остварените 
добивки во друштвата. Од друга страна, намалувањето на обврските упатува на заклучок 
дека друштвата се воздржуваат од нови задолжувања. 

 
5 Во текот на првото полугодие од 2021 година беа распишани неколку емисии на акции од друштва чии хартии од 
вредност не котираат на берза. Со оглед на фактот што овие друштва немаат обврски за известување согласно Правилата 
за котација, нивните финансиски извештаи не се вклучени во оваа анализа. 
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Износот на вкупните обврски и капитал по сектори е прикажано во табелата подолу. 

  Вкупно обврски и капитал  
 Вкупни обврски Капитал 
  
Сектор 

30.06.2021 30.06.2020 ∆ 30.06.2021 30.06.2020 ∆ 
 Во милиони денари  Во милиони денари  

Градежништво 4,250  4,368  -2.71% 7,997  8,040  -0.53% 

Земјоделство 4,151  4,750  -12.61% 4,850  4,552  6.55% 
Индустрија 23,773  25,630  -7.25% 25,874  21,396  20.93% 
Трговија 1,874  1,841  1.79% 3,683  3,578  2.93% 
Трговија со нафта 4,701  4,130  13.83% 9,226  9,393  -1.78% 
Угостителство 331  273  21.25% 3,118  3,195  -2.41% 
Услуги 6,146  5,781  6.31% 23,848  24,478  -2.57% 
Фармација 5,100  4,695  8.63% 12,495  12,436  0.47% 
Вкупно 50,325  51,469  -2.22% 91,092  87,068  4.62% 

Најголем пораст на вкупниот капитал е забележан кај друштвата од секторот 
индустрија, кои бележат најголем пораст и на вкупната актива. Намалување на вкупниот 
капитал е забележано кај друштвата од секторите услуги (за 2,57%), угостителство (за 
2,41%), трговија со нафта (за 1,78%) и градежништво (за 0,53%). 

Во поглед на порастот на вкупните обврски, забележан е пораст на обврските кај 
повеќето сектори. Имено, зголемување на вкупните обврски во првото полугодие од 2021 
година во однос на минатата година е забележано кај друштвата од секторите 
угостителство (за 21,25%), трговија со нафта (за 13,83%), фармација (за 8,63%), услуги (за 
6,31%) и кај друштвата од секторот трговија (за 1,79%). Намалување на обврските е 
забележано кај друштвата од секторите земјоделство (за 12,61%), индустрија (за 7,25%) и 
градежништво (за 2,71%). 

 

Ликвидност и солвентност 

 

Поголемиот дел од акционерските друштва од стопанството на 30.06.2021 година 

имаат задоволително ниво на ликвидност. Имено, 58 друштва од вкупно 87 друштва 

(66,67% од акционерските друштва од стопанството) имаат показател на тековна 

ликвидност поголем од 1, што значи дека овие друштва располагаат со доволно тековни 

средства за да ги покријат краткорочните обврски на друштвото. При тоа, 36 друштва од 

вкупно 87 друштвa од стопанството (41,38%) имаат тековна ликвидност повисока од 2, што 

значи дека краткорочните обврски се солидно покриени со тековни средства. Од друга 

страна, пак, 29 од друштвата имаат тековна ликвидност под 1, што значи дека не 

располагаат со доволно ликвидни средства за да ги покријат краткорочните обврски. Што 

се однесува до ликвидноста на друштвата во минатата година, 63 друштва од 

разгледуваните 87 друштва (72,41%) имале ликвидност поголема од 1, додека кај 24 

друштва (27,59%), показателот на тековна ликвидност бил под 1. 
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Во поглед на задолженоста на друштвата на 30.06.2021, 62 друштва (71,26%) имаат 

коефициент на вкупна задолженост помал од 50%, што значи дека средствата на овие 

друштва претежно се финансиираат со сопствени извори, додека кај 25 друштва (28,74%) 

коефициентот на вкупна задолженост е поголем од 50%, што упатува на заклучок дека 

активата на овие друштва претежно се финансира со обврски. Коефициентот на 

задолженост кај разгледуваните 87 друштва и минатата година се движел на приближно 

исто ниво, така што кај 61 друштвo бил помал од 50%, додека 26 друштва имале 

коефициент на задолженост поголем од 50%. 

Просечните индикатори на ликвидност и задолженост по сектори се следни: 

 
Ликвидност и задолженост 

 Тековна ликвидност Вкупна задолженост 
 Сектор 30.06.2021 30.06.2020 ∆ 30.06.2021 30.06.2020 ∆ 

Градежништво 1.72  1.70  1.18% 0.35  0.35  -0.00% 

Земјоделство 1.26  0.99  27.27% 0.46  0.51  -9.80% 

Индустрија 1.47  1.23  19.51% 0.48  0.55  -12.73% 

Трговија 1.29  1.18  9.32% 0.34  0.34  -0.00% 

Трговија со нафта 1.36  1.40  -2.86% 0.34  0.31  9.68% 

Угостителство 4.83  4.54  6.39% 0.10  0.08  25.00% 

Услуги 1.56  1.68  -7.14% 0.20  0.19  5.26% 

Фармација 1.99  1.99  0.00% 0.29  0.27  7.41% 
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3. Друштва за управување со инвестициски фондови 

Заклучно со 31.08.2021 година во Информатичкиот систем за супервизија и 
известување на Комисијата за хартии од вредност објавени се неревидирани полугодишни 
финансиски извештаи за периодот 01.01.-30.06.2021 година од 4 друштва за управување со 
инвестициски фондови, кои управуваат со вкупно 19 отворени инвестициски фондови. 
Mинатата година, 5 друштва за управување со инвестициски фондови објавија 
неревидирани полугодишни финансиски извештаи за 2020 година. Имено, едно друштво 
за управување со инвестициски фондови преку универзален пренос на имотот и обврските 
се присоедини кон друго друштво за управување со инвестициски фондови, кое го презема 
и управувањето со отворените инвестициски фондови на друштвото што се присоедини, 
така што на 30.06.2021 година активни друштва за управување со инвестициски фондови 
со дозвола за работа од Комисијата за хартии од вредност се 4 друштва. Во продолжение 
се дадени податоци за работењето на четирите друштва за управување со инвестициски 
фондови во првото полугодие од 2021 година споредбено со работењето на петте друштва 
за управување со инвестициски фондови во првото полугодие од 2020 година. 

 

3.1. Успешност во работењето на друштвата за управување со инвестициски фондови 
за периодот 01.01-30.06.2021 година 
 

Друштвата за управување со инвестициски фондови во првото полугодие од 2021 
година оствариле вкупен приход од 98,05 милиони денари, што е за 8,34% повисок во 
однос на вкупниот приход остварен во истиот период минатата година, кога изнесувал 
90,05 милиони денари. 

во денари 01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2020 ∆ 

Вкупни приходи 98,045,926 90,494,729 8.34% 

Вкупни расходи 44,186,053 46,424,119 -2.88% 

Добивка пред оданочување 51,859,711 44,070,610 15.02% 
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Зголемувањето на вкупните приходи на друштвата за управување со инвестициски 
фондови речиси во целост се должи на проширување на предметот на работење на две 
друштва за управување со фондови со воведување на работи на управување со средства 
за сметка на индивидуален клиент (управување со портфолио), од кои друштвата 
оствариле приход во износ од 6,03 милиони денари. 

  01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2020 

Приход од надомест за управување  85,948,227.00 90,459,332.00 

Нето приход од управување со портфолио 6,033,179.00                                -    

Приход од инвестициско советување 300,000.00 311,701.00 

Финансиски приходи и расходи  5,710,461.00 -315,441.00 

Резервации                                -                                   -    

Останати приходи и расходи од работењето 54,059.00 39,137.00 

Вкупно 98,045,926.00 90,494,729.00 

Инаку, приходот од надоместот за управување, кој во вкупен износ го реализирале 
друштвата за управување со инвестициски фондови во периодот 01.01.-30.06.2021 година 
изнесува 85,95 милиони денари и истиот е намален за речиси 5% во однос на истиот 
период минатата година, кога изнесувал 90,46 милиони денари. Намалувањето се должи 
на намалувањето на надоместоците што друштвата ги наплатиле по основ на влезен 
надомест и излезен надомест за 35,41% и 69,11% респективно, додека приходите од 
управување бележат пораст за 10,60% односно од 62,67 милиони денари во првото 
полугодие минатата година на 69,31 милиони денари во истиот период 2021 година. 

Расходите на друштвата за управување со инвестициски фондови во првото 
полугодие од 2021 година се на речиси исто ниво како и вкупните расходи остварени од 
друштвата во истиот период минатата година, односно бележат намалување од 2,88%, од 
46,42 милиони денари во првиот семестар од 2020 година на 44,18 милиони денари во 
истиот период од 2021 година. 

Четирите друштва за управување со инвестициски фондови првото полугодие во 
2021 година го завршиле со позитивен финансиски резултат – добивка пред оданочување, 
која вкупно изнесува 51,86 милиони денари и истата е за 15,02% поголема во однос на 
вкупно остварената добивка пред оданочување од петте друштва кои минатата година 
управувале со инвестициски фондови кога изнесувала 44,07 милиони денари. 
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3.2. Финансиска состојба на друштвата за управување со инвестициски фондови за 
периодот 01.01-30.06.2021 година 
 

Искажаната успешност во работењето е постигната со ангажирање на средства во 
вкупен иснос од 258,87 милиони денари, кои претежно се финансираат од сопствени 
извори (капитал и резерви) на друштвата. 

Имено, четирите друштва што управуваат со инвестициски фондови на 30.06.2021 
година располагаат со вкупна актива во износ од 258,97 милиони денари и истата бележи 
зголемување за 21,12% во однос на минатата година кога изнесувала 213,81 милиони 
денари. Во вкупната актива на друштвата доминираат финансиските средства и тоа со 
83,00% на 30.06.2021 година, односно 81,85% минатата година. 

Во поглед на изворите на финансирање, друштвата воглавно се финансираат од 
сопствени извори (капитал и резерви), при што на 30.06.2021 година 90,09% од вкупната 
пасива и капитал претставува капиталот и резервите, додека 9,91% од изворите на 
финансирање се обврски. Минатата година, капиталот и резервите учествувале со 90,04% 
во вкупните извори на средства на друштвата, а обврските со 9,96%. 

 
Структурата на вкупните средства со кои располагаат друштвата за управување со 

инвестициски фондови на 30.06.2021 година е дадена на следниот приказ. 

 

Паричните средства учествуваат со 19,92% во вкупните средства на друштвата, 
финансиските средства по фер вредност учествуваат со 10,36% во вкупните средства на 
друштвата, финансиските средства што друштвата ги класифицирале како расположиви за 
продажба претставуваат 13,15% од вкупната актива, додека најголем дел од средствата, 
39,52%, претставуват финансиски средства кои се чуваат до доспевање. Побарувањата врз 
основа на управување со фондови и портфолио и останатите побарувања се во износ кој 
претставува 8,47% од вкупната вредност на активата, учеството на недвижностите, 
постројките и опремата во вкупната актива на друштвата е 1,50%, додека на нематеријални 
средства, платени трошоци за идниот период и на други средства отпаѓаат 7,03%. 

Парични средства

Финансиски средства по фер 
вредност

Финансиски средства 
расположиви за продажба

Заеми и побарувања

Финансиски средства кои се 
чуваат до доспевање

Побарувања врз основа на 
управување со фондови и 

портфолио

Останати побарувања

Недвижности, постројки и опрема

Нематеријални средства Други средства

Структура на вкупната актива на друштвата за управување со инвестициски фондови на 
30.06.2021 година


