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1. Вовед 

 

На ден 31.12.2020 година на официјалниот пазар на Македонска берза АД Скопје 
котираат акциите на 100 друштва (99 акционерски друштва и едно командитно друштво со 
акции). На 15.01.2021 година Одборот на директори на Берзата одлучи две друштва да 
бидат исклучени од котација на официјалниот пазар на берзата1, така што од 18.01.2021 
година на Берзата котираат акциите од 98 друштва.  

Во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување во 
Комисијата за хартии од вредност на РСМ на ден 31.12.2020 година се водеа 11 
акционерски друштва. Состојбата со бројот на друштва кои се водеа во Регистарот на 
Комисијата е непроменета во однос на 31.12.2019 година, односно истите 11 друштва се 
водеа во Регистарот на Комисијата и на 31.12.2019 година. 

Друштвата чии хартии од вредност котираат на официјалниот пазар на Македонска 
Берза АД Скопје имаат обврска до 01.03 во тековната година да објават неревидирани 
финансиски извештаи за периодот 01.01.-31.12. во претходната година, како и 
неревидирани консолидирани финансиски извештаи за периодот 01.01.-31.12. во 
претходната година најдоцна до 01.04. во тековната година.  

На 01.04.2021 година, кога истекува рокот за објавување на неревидираните  
финансиски извештаи 95 друштва чии хартии од вредност котираат на Македонска берза 
АД Скопје објавија неревидирани финансиски извештаи за периодот 01.01.-31.12.2020 
година. Тоа значи дека 96,94% од друштвата во пропишаниот рок ја исполниле обврската 
за објавување на неревидирани  финансиски извештаи.  

Во поглед на акционерските друштва со посебни обврски кои се водат во Регистарот 
на Комисијата, 7 друштва имаат објавено неревидирани финансиски извештаи за периодот 
01.01.-31.12.2020 година, односно 63,64% од друштвата со посебни обврски за 
известување ја исполниле обврската за објавување на неревидирани финансиски 
извештаи. 

Акционерските друштва кои немаат објавено  финансиски извештаи се акционерски 
друштва кои 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 102 друштва. Од нив, 89 друштва се друштва од стопанството, 10 
акционерски друштва се банки, 1 друштво е брокерска куќа и 2 се друштва за 
осигурување. 

 

 

                                                           
1 Друштвото Карбо Нова АД Крива Паланка е исклучено од котација заради поведена стечајна постапка над 
друштвото, а друштвото Агроплод АД Ресен е исклучено од котација, поради спроведена трансформација на 
друштвото во друштво со ограничена одговорност од едно лице (ДООЕЛ) 
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2. Акционерски друштва од стопанството 

Од акционерските друштва од стопанството, 89 друштва имаат објавено 
неревидирани  финансиски извештаи за 2020 година, од кои 30 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.-31.12.2020 година 
 

Оперативни приходи 

 

Акционерските друштва од стопанството кои објавиле  неревидирани финансиски 
извештаи заклучно со 01.04.2021 година, во периодот 01.01.-31.12.2020 година 
реализирале приходи од редовно работење во вкупен износ од 116.992,28 милиони 
денари, што е намалување за 14,96% во однос на вкупно остварените приходи од редовно 
работење за истиот период лани (01.01-31.12.2019 година), кога овие друштва 
реализирале оперативни приходи во вкупен износ од 137.572,90 милиони денари. 

 

 Оперативни приходи 
 

  
Сектор 

2020 2019 2019 2020   
∆  Во милиони денари % на учество 

Градежништво 7,006.23 7,951.61 5.99% 5.78% -11.89% 

Земјоделство 3,066.13 3,103.16 2.62% 2.26% -1.19% 

Индустрија 42,623.40 44,083.10 36.43% 32.04% -3.31% 
Трговија 1,755.12 1,852.91 1.50% 1.35% -5.28% 
Трговија со нафта 32,206.34 50,590.60 27.53% 36.77% -36.34% 

Угостителство 441.44 635.79 0.38% 0.46% -30.57% 
Услуги 16,054.11 16,885.17 13.72% 12.27% -4.92% 
Фармација 13,839.50 12,470.56 11.83% 9.06% 10.98% 

Вкупно 116,992.28 137,572.90 100.00% 100.00% -14.96% 
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Најголем дел од остварените приходи во 2020 година се остварени од друштвата од 
секторите индустрија (36,43%), трговија со нафта (27,53%), услуги (13,72%) и фармација 
(11,83%), додека значително помало е учеството на другите сектори во вкупно остварените 
приходи (градежништво со 5,99%, земјоделство со 2,62%, трговија со 1,50% и угостителство 
со 0,38%).  

Во однос на 2020, најголем пораст во учеството во вкупните приходи од 4,39 и 2,77 
процентни поени бележат друштвата од секторите индустрија и фармација респективно, 
додека најголем пад од 9,24 процентни поени во истиот период бележат приходите на 
друштвата од секторот трговија со нафта. 

 

Кај 27 друштвa од стопанството (30,34%) забележано е зголемување на приходите, 
60 друштва (67,41%) реализирале помали приходи од минатата година,  додека 2 друштва 
(2,25%) воопшто не оствариле приходи во 2020 година. Зголемување на приходите е 
регистрирано кај двете друштва од секторот фармација и кај дел од друштвата од 
секторите индустрија, земјоделство, услуги. Намалување на приходите доминира во 
секторите трговија со нафта, каде двете друштва регистрираа пад на приходите од редовно 
работење, како и кај друштвата од секторите индустрија, трговија, угостителство и услуги. 
Согласно објавените информации од друштвата што регистрирале намалување на 
приходите, тоа во најголем дел се должи на пандемијата со КОВИД-19 и нејзиното влијание 
врз работењето на друштвата. 

  
Сектор 

Промена на оперативните приходи во 2020 година во однос на 2019 

Број на друштва кои регистрирале пораст на 
оперативните приходи во 2020 година во однос 

на 2019 година 

Број на друштва кои регистрирале намалување на 
оперативните приходи во 2020 година во однос 

на 2019 година 

Градежништво 1 друштва 3 друштва 
Земјоделство 2 друштва 6 друштва 
Индустрија 16 друштва 23 друштва 
Трговија 2 друштва 11 друштва 
Трговија со нафта 0 друштва 2 друштва 
Угостителство 1 друштва 3 друштва 
Услуги 3 друштва 12 друштва 
Фармација 2 друштва 0 друштва 
Вкупно 27 друштва 60 друштва 

5.78% 2.26% 32.04% 1.35%
36.77% 0.46%

12.27% 9.06%

5.99% 2.62% 36.43% 1.50%
27.53% 0.38%

13.72% 11.83%
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Оперативна добивка/загуба 

 

Од акционерските друштва од стопанството кои објавиле неревидирани 
финансиски извештаи, оперативна добивка во периодот 01.01.2020 – 31.12.2020  
оствариле 57 друштва од стопанството, односно 64,04% од  компаниите од стопанството 
2020 година ја завршиле со позитивен финансиски резултат од оперативни активности, а 
32, односно 35,96% од нив, годината ја завршиле со негативен финансиски резултат од 
оперативни активности – оперативна загуба. 

Во однос на 2020 година, забележано е влошување на успешноста во работењето 
на дел од друштвата. Имено, од 89 друштва2, 63 друштва (70,79% од друштвата) 2019 
година ја завршиле со оперативна добивка, додека 26 друштва (29,21% од друштвата) со 
оперативна загуба. 

Во прилог е даден табеларен преглед на остварениот финансиски резултат од 
оперативни активности на акционерските друштва од стопанството по сектори за периодот 
01.01.-31.12.2020 година, како и графички приказ на вкупно остварената оперативна 
добивка/загуба од нивното  работење: 

 

 Оперативна добивка/загуба 

 2020 година 
 

2019 година 
 

Сектор 

Оперативна 
добивка 

Оперативна 
загуба 

Оперативна 
добивка 

Оперативна 
загуба 

Во милиони денари 

Градежништво 35.82 -4.31 368.96 -1.23 

Земјоделство 283.14 -23.92 202.56 -53.98 

Индустрија 5,128.07 -280.98 3,684.11 -692.97 

Трговија 145.70 -19.36 129.42 -21.07 

Трговија со нафта 341.62 -566.20 1,217.30 0.00 

Угостителство 8.24 -186.11 101.21 -1.33 

Услуги 1,723.59 -133.56 1,986.90 -65.69 

Фармација 1,531.23 0.00 1,353.81 0.00 

Вкупно 9,197.40 -1,214.44 9,044.26 -836.27 

 

 

                                                           
2 Финансиските извештаи за 2019 година од двете друштва кои се исклучени од котација во јануари 2021 година и не 
објавија финансиски извештаи за 2020 година не се земени предвид. 
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Учеството на оперативната добивка остварена од друштвата по сектори во вкупно 
остварениот износ на оперативна добивка од друштвата од стопанството за 2020 година и 
за 2019 година, како и промените во 2020 година во однос на 2019 година по сектори се 
прикажани во следната табела: 

 

 Оперативна добивка 
 

  
Сектор 

2020 2019 2020 2019   
∆ 

 Во милиони денари % на учество  

Градежништво 35.82 368.96 0.39% 4.08% -90.29% 

Земјоделство 283.14 202.56 3.08% 2.24% 39.79% 
Индустрија 5,128.07 3,684.11 55.76% 40.73% 39.19% 
Трговија 145.70 129.42 1.58% 1.43% 12.58% 

Трговија со нафта 341.62 1,217.30 3.71% 13.46% -71.94% 
Угостителство 8.24 101.21 0.09% 1.12% -91.86% 
Услуги 1,723.59 1,986.90 18.74% 21.97% -13.25% 

Фармација 1,531.23 1,353.81 16.65% 14.97% 13.11% 

Вкупно 9,197.40 9,044.26 100.00% 100.00% 1.69% 

 

Кај друштвата од секторите угостителство, градежништво, трговија со нафта и услуги 
се забележува пад на оперативните добивки во 2020 година во однос на 2019, додека 
друштвата од секторите земјоделство, индустрија, трговија и фармација бележат пораст на 
износот на остварена оперативна добивка во 2020 во однос на 2019 година. 
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Нето добивка/загуба 

 

За истиот период во 2020 година , 57 акционерски друштва од стопанството (64,04%) 
оствариле нето добивка во вкупен износ од 8.570,04 милиони денари, а 32 (35,96%) 
искажале нето загуба во вкупен износ од 1.171,74 милиони денари. Минатата година, од 
овие 89 друштва, 65 друштва (73,03% од друштвата) 2019 година ја завршиле со нето 
добивка во вкупен износ од 7.943,31 милиони денари, додека 24 друштва (26,97% од 
друштвата) 2019 година ја завршиле со нето загуба во вкупен износ од 995,39 милиони 
денари. 

Три друштва 2020 година ја завршиле со оперативна загуба, но реализирале нето 
добивка, односно позитивен финансиски резултат што се должи на приходите од 
финансирање, а не на нивното редовно работење. Од друга страна, три друштва годината 
ја завршиле со оперативна добивка, но реализирале нето загуба. 

Во прилог е даден табеларен преглед на остварениот финансиски резултат на 
акционерските друштва од стопанството по сектори за периодот 01.01.-31.12.2020 година, 
како и графички приказ на вкупно остварената нето добивка/загуба од нивното работење:  

 

 

  

 Нето добивка/загуба 

 2020 година 2019 година 

Сектор 

Нето добивка Нето загуба Нето добивка Нето загуба 

Во милиони денари 

Градежништво 83.68 -9.88 351.15 -1.23 

Земјоделство 136.94 -25.56 88.42 -25.57 

Индустрија 4,809.38 -331.01 3,248.22 -873.79 

Трговија 118.24 -10.40 90.08 -29.19 

Трговија со нафта 348.71 -520.58 1,138.57 0.00 

Угостителство 7.68 -135.50 143.87 -4.42 

Услуги 1,734.17 -138.82 1,733.75 -61.19 

Фармација 1,331.24 0.00 1,149.25 0.00 

Вкупно 8,570.04 -1,171.74 7,943.31 -995.39 
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Учеството на нето добивката остварена од друштвата по сектори во вкупно 
остварениот износ на нето добивката од друштвата од стопанството за 2020 и за 2019 
година, како и промените во 2020 година во однос на 2019 по сектори се прикажани во 
следната табела: 

 Нето добивка 
 

  
Сектор 

2020 2019 2020 2019   
∆ 

 Во милиони денари % на учество  

Градежништво 83.68 351.15 0.98% 4.42% -76.17% 

Земјоделство 136.94 88.42 1.60% 1.11% 54.88% 
Индустрија 4,809.38 3,248.22 56.12% 40.89% 48.06% 
Трговија 118.24 90.08 1.38% 1.13% 31.26% 

Трговија со нафта 348.71 1,138.57 4.07% 14.33% -69.37% 
Угостителство 7.68 143.87 0.09% 1.81% -94.66% 
Услуги 1,734.17 1,733.75 20.24% 21.83% 0.02% 

Фармација 1,331.24 1,149.25 15.53% 14.47% 15.84% 

Вкупно 8,570.04 7,943.31 100.00% 100.00% 7.89% 

 

Кај друштвата од секторите угостителство, градежништво и трговија со нафта се 
забележува пад на нето добивките во 2020 година во однос на 2019, додека друштвата од 
секторите земјоделство, индустрија, трговија и фармација бележат пораст на износот на 
остварената нето добивка во 2020 година во однос на 2019. Вкупниот износ на нето 
добивката остварена од друштвата од секторот услуги е на речиси исто ниво како минатата 
година. 
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Нето профитна маржа 

 

Од 57-те акционерски друштва од стопанството кои оствариле нето добивка во 2020 
година, 2 друштва се од градежништвото, 5 од земјоделство, 31 од индустријата, 8 од 
трговија, 1 од трговија со нафта и нафтени деривати,  1 од угостителскиот сектор, 7 се 
друштва кои вршат услужна дејност и 2 друштва од секторот фармација. 

Остварената нето профитна маржа на овие друштва се движи во распонот од 0,02% 
до 86,60% при што просечно остварената нето профитна стапка по сектори е следна: 

 

  
Сектор 

Нето добивка Просечна нето профитна 
маржа Број на друштва 

Година 2020 2019 2020 2019 
Градежништво 2 3 1.59% 4.42% 
Земјоделство 5 6 4.81% 3.06% 
Индустрија 31 31 12.14% 9.71% 
Трговија 8 8 6.92% 5.07% 
Трговија со нафта 1 2 2.07% 2.25% 
Угостителство 1 2 2.82% 27.04% 
Услуги 7 11 11.20% 10.56% 
Фармација 2 2 9.62% 9.22% 
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Може да се забележи дека пораст на просечната профитна маржа има во секторите 
фармација, услуги, трговија, индустрија и земјоделство, додека намалување на просечната 
профитна стапка во 2020 година во однос на 2019 се забележува во секторите 
угостителство, трговија со нафта и градежништво. 

 

2.2. Финансиска состојба на друштвата на 31.12.2020 година 

Актива, пасива и капитал 

 

Вкупната актива на акционерските друштва од стопанството кои објавиле  
неревидирани финансиски извештаи на 31.12.2020 година изнесува 137.951,28 милиони 
денари и истата е за 0,56% помала во однос на вкупната актива на друштвата на крајот од 
минатата година, кога изнесувала 138.734,05 милиони денари. 
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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 фармација, каде е забележан пораст на 
вкупната актива во 2020 година во однос на 2019 за 10,46%. Најголемо намалување на 
вкупната актива е регистрирано во секторите трговија со нафта и угостителство за 5,45% и 
5,35%, респективно. 

 

 
Вкупна актива 

 

  
Сектор 

2020 2019 2020 2019 
  

∆ 
 Во милиони денари % на учество  

Градежништво 12,214  12,629  8.85% 9.10% -3.29% 

Земјоделство 8,838  9,116  6.41% 6.57% -3.05% 
Индустрија 47,241  48,520  34.24% 34.97% -2.64% 
Трговија 5,452  5,378  3.95% 3.88% 1.36% 

Трговија со нафта 13,508  14,288  9.79% 10.30% -5.45% 
Угостителство 3,455  3,651  2.50% 2.63% -5.35% 
Услуги 30,112  29,644  21.83% 21.37% 1.58% 

Фармација 17,131  15,509  12.42% 11.18% 10.46% 

Вкупно 137,951  138,734  100.00% 100.00% -0.56% 
 
 

 

Во поглед на изворите на финансирање на акционерските друштва од стопанството 
кои објавиле  неревидирани финансиски извештаи, вкупните обврски на друштвата од 
стопанството на 31.12.2020 година се намалиле за 6,35% од 51.429,80 милиони денари 
минатата година на 48.164,96 милиони денари на 31.12.2020 година, додека вкупниот 
износ на капиталот и резервите на друштвата се зголемил за 1,77% од 87.871,27 милиони 
денари минатата година на 89.424,87 милиони денари оваа година.  
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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 2020 година, ниту едно од 89-те 
друштва од стопанството што објавиле неревидирани финансиски извештаи за 2020 година 
не распиша нова емисија на акции3, 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. 

 

Износот на вкупните обврски и на капиталот по сектори е прикажано во табелата и 
во графиконот подолу. Најголем пораст на вкупните обврски и на капиталот е забележан 
кај друштвата од секторот фармација, кои имаат најголем пораст и на вкупната актива. 
Имено, порастот на вкупните обврски во 2020 година во однос на 2019 година кај 
друштвата од секторот фармација е 25,49%, додека вкупниот капитал кај овие друштва се 
зголемил за 5,68%. Секторот угостителство бележи најголем пад на капиталот за 7,68%, 
истовремено со најголем пораст на вкупните обврски за 30,12%. 

  
Вкупно обврски и капитал 

 

 Вкупни обврски Капитал 
  
Сектор 

2020 2019 ∆ 2020 2019 ∆ 
 Во милиони денари  Во милиони денари  

Градежништво 4,143  4,594  -9.83% 8,069  8,034  0.44% 

Земјоделство 4,008  4,357  -8.01% 4,830  4,759  1.49% 
Индустрија 23,347  26,132  -10.66% 23,894  22,383  6.75% 
Трговија 1,865  1,876  -0.61% 3,587  3,502  2.41% 

Трговија со нафта 4,067  4,594  -11.47% 9,081  9,693  -6.32% 
Угостителство 293  225  30.12% 3,163  3,426  -7.68% 
Услуги 5,747  5,909  -2.75% 24,366  24,306  0.24% 

Фармација 4,695  3,742  25.49% 12,436  11,768  5.68% 

Вкупно 48,165  51,430  -6.35% 89,425  87,871  1.77% 

                                                           
3 Во текот на 2020 година беа распишани две емисии на акции од друштва чии хартии од вредност котираат на берзата, 
но едното од нив е банка, а другото друштво по успешно спроведена постапка за преземање се трансформираше во 
друштво со ограничена одговорност и следствено беше исклучено од котација. Оттука, ова друштво не објави 
неревидирани финансиски извештаи за 2020 година и не е вклучено во анализата. 
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Ликвидност и солвентност 

 

Поголемиот дел од акционерските друштва од стопанството на 31.12.2020 година 

имаат задоволително ниво на ликвидност. Имено, 62 друштва од вкупно 89 друштва 

(69,66% 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, 34 од вкупно 89 друштвa од стопанството (38,20% од друштвата од 

стопанството) имаат тековна ликвидност повисока од 2, што значи дека краткорочните 

обврски се солидно покриени со тековни средства. Од друга страна, пак, 27 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, 61 од вкупно 89-те друштва (68,54% од друштвата) имале 

ликвидност поголема од 1, додека кај 28 друштва (31,46% од друштвата), показателот на 

тековна ликвидност бил под 1. 
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Во поглед на задолженоста на друштвата на 31.12.2020 година, 62 друштва (69,66% 

од друштвата) имаат коефициент на вкупна задолженост помал од 50%, што значи дека 

средствата на овие друштва претежно се финансираат со сопствени извори, додека кај 27 

друштва (30,34% од друштвата) 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 и минатата година кај 63 друштва 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 2020 2019 ∆ 2020 2019 ∆ 

Градежништво 1.73  1.59  8.77% 0.34  0.36  -6.77% 

Земјоделство 1.10  1.03  6.72% 0.45  0.48  -5.12% 

Индустрија 1.37  1.19  15.23% 0.49  0.54  -8.24% 

Трговија 1.22  1.14  7.47% 0.34  0.35  -1.94% 

Трговија со нафта 1.32  1.47  -10.09% 0.30  0.32  -6.36% 

Угостителство 5.17  8.75  -40.88% 0.08  0.06  37.47% 

Услуги 1.69  1.33  26.81% 0.19  0.20  -4.26% 

Фармација 1.99  2.09  -4.82% 0.27  0.24  13.61% 
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3. Резиме 

 
Транспарентноста на друштвата чии хартии од вредност котираат на берза и на 

акционерските друштва со посебни обврски за известувањe што се водат во Регистарот на 
Комисијата е на солидно ниво и може да се заклучи дека прогласената пандемија на 
КОВИД-19 не влијаеше во голема мера на обемот на информации што им се достапни на 
инвеститорите преку платформите за известување на Берзата и на Комисијата. 

Имено, заклучно со 01.04.2021 година, 93,58% од друштвата што имаат обврска да 
објават неревидирани  финансиски извештаи на пазарот на капитал (102 друштва од 
вкупно 109 друштва што имаат обврска да објават), ја исполнија обврската за 
обелоденување на неревидираните финансиски податоци. Во однос на минатата година, 
нема промени во бројот на друштва што ја исполниле обврската за објава на извештаи, 
освен две друштва кои минатата година објавиле неревидирани финансиски извештаи, а 
оваа година немаат објавено извештаи од причина што двете друштва на почетокот на 
2021 година се исклучени од котација. 

Од аспект на финансиското работење, забележано е намалување на приходите од 
работењето на друштвата и на остварениот финансиски резултат во 2020 година во однос 
на 2019 година.  

Акционерските друштва од стопанството кои објавиле неревидирани финансиски 
извештаи, во периодот 01.01.-31.12.2020 година регистрирале намалување на приходите 
од работењето во однос на приходите од истиот период минатата година за 14,96%. 
Имено, во периодот 01.01.-31.12.2020 година друштвата реализирале приходи од редовно 
работење во вкупен износ од 116.992,28 милиони денари, додека вкупно остварените 
приходи од редовно работење за истиот период минатата година (01.01-31.12.2019 
година), изнесувале 137.572,90 милиони денари. 

Бројот на друштва од стопанството што реализирале нето добивка во 2020 година 
во однос на 2019 година е намален од 65 друштва на 57, додека вкупниот износ на 
остварената нето добивка на друштвата е зголемен за 7,89%, од 7.943,31 милиони денари 
остварен во 2019 година на 8.570,04 милиони денари во 2020 година. 

Речиси сите друштва од стопанството кои регистрираа намалување на приходите од 
работењето објавија дека истото се должи на пандемијата КОВИД-19, која влијае на 
намалување на обемот на работа, како од аспект на производството, така и од аспект на 
продажбата. 

Негативните последици од пандемијата кои се манифестираа во реалниот сектор, 
се рефлектираа и врз финансискиот сектор, пред сè на банкарскиот сектор, кој регистрира 
намалување на редовните приходи од камати и од провизии и од надоместоци. 

Комисијата за хартии од вредност продолжува да ја следи транспарентноста на 
друштвата и да инсистира на навремено и целосно известување за да можат инвеститорите 
информирано да носат одлуки.    


