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АД ЕВРОПА Скопје, со целосен назив Акционерско друштво фабрика за чоколади, 

вафли и бонбони ЕВРОПА - Скопје е основана во Република Македонија и има седиште 

на ул. 808 бр.8 Скопје - Гази Баба. 

 Приоритетна дејност на друштвото е производство на кондиторски производи, а 

од другите дејности се и регистрирани дејности во надворешно-трговскиот промет. 

 Акционерската главнина на друштвото ја сочинуваат 255.583 обични акции. 

Номинална вредност на една акција изнесува 51,13 евра. На 31.12.2019 година 

структурата на акциите е следна: 

- сопствени акции - 25.549 

- акции на правни лица – 171.586 

- акции на физички лица – 57.979 

- неидентификувани акции - 469 

 Заработувачката по акција за 2019 година изнесува 318 денари, а во 2018 година 

изнесуваше  422 денари. 

Финансиските извештаи на АД Европа Скопје се изготвени во согласност на 

Законот за трговски друштва (Сл. весник на РМ бр.28/2004 ... бр.192/2015), според 

Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за 

финансиско известување (МСФИ) објавени и прифатени во Република Македонија и 

Правилникот за водење на сметководство Сл.весник на РМ 159/2009; 164/2010 и 
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1. ПРОДАЖБА 

Во 2019 година остварената продажба е намалена за 3,8%.   

На домашен пазар се реализирани 43% од вкупниот износ на продажба, а на странски 

пазар 57% и тоа во 25 земји во светот. 

  

1.1. Домашен пазар 

На домашен пазар остварената продажба за 2019 година е намалена 7,8 . 

Продажбата во Р Македонија во 2019 година е реализирана преку: 

- Дистрибутери  

- Хард дисконти 

- Сопствени продавници 

- Останати фирми 
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1.2. Странски пазар 

Продажбата на странски пазар во 2019 година има минимално намалување од 

0,6% во однос на 2018 година.  
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2. ПРОИЗВОДСТВО 

 

Во 2019 година оствареното вкупно производство е зголемено за 0,7%.  

Во секторот за какао производи, десерти и локум производство е зголемено за 7%. Во 

секторот за бонбонски производи оствареното производство има намалување од 3,1%, 

а во секторот за брашнено-кондиторски производи намалувањето е за 4,2% во однос на 

производството од 2018 година. 
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3. Објаснувачки белешки за финансиските извештаи 

3.1. Вкупни приходи 

Табела бр.1 

ПРИХОДИ 

  

01-12    

2018 г 

01-12    

2019 г Раст/Пад 

  МКД МКД % 

Приходи од поврзани субјекти 927.082 1.109.042 19,63 

Приходи од дневен пазар - наши продавници 41.453.403 46.396.972 11,93 

Приходи од сопствени производи-домашен пазар 309.869.423 276.716.783 -10,70 

Приходи од странски пазар 423.934.736 439.179.473 3,60 

Приходи од туѓа роба, транзит и материјали и отпад 1.294.489 5.097.674 293,80 

Приходи од имот 19.421.286 5.093.243 -73,77 

Приходи од наемнини 1.312.799 629.992 -52,01 

Останати приходи  5.593.403 7.231.831 29,29 

Оперативни приходи 803.806.621 781.455.008 -2,78 

Приходи од камати 27 781.951 0,00 

Позитивни курсни разлики 818.310 339.873 -58,47 

Приходи од дивиденди 1.575.000 4.487.020 184,89 

Приходи од продажба на хартии од вредност 3.077.617 56.910 -98,15 

Финансиски приходи 5.470.954 5.665.754 3,56 

Вкупно 809.277.575 787.120.762 -2,74 

 

 

Во 2019 година остварени се вкупни приходи на износ од 787.120.762 денари и во однос 

на 2018 година намалени се за 2,7%. 
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3.2. Вкупни расходи 

Табела бр.2 

ТРОШОЦИ  

Трошоци за суровини и материјали 
01-12    

2018 г 

01-12    

2019 г 
раст/пад 

  МКД МКД % 

Трошоци за суровини 218.933.443 225.450.601 2,89 

Трошоци за амбалажа 101.069.458 104.547.541 3,33 

Трошоци за ХТЗ опрема 1.065.420 1.140.941 6,62 

Трошоци за материјали 329.211 463.386 28,96 

Канцелариски материјал  483.761 707.592 31,63 

Потрошена електрична енергија 9.134.088 11.506.713 20,62 

Природен гас, нафта 17.322.986 17.884.148 3,14 

Потрошено гориво  588.940 601.555 2,10 

Потрошени резервни делови 3.968.611 4.939.210 19,65 

Отпис на ситен инвентар/авто гуми 801.688 1.005.721 20,29 

Вкупно 353.697.606 368.247.408 3,95 

Услуги за превоз и регистрација на возен парк 120.741 495.889 75,65 

Телекомуникациски услуги 897.484 866.826 -3,54 

Производствени услуги 20.161.502 22.380.309 9,91 

Услуги за тековно и инвестиц.одржувње 1.882.829 1.982.054 5,01 

Обезбедување 1.161.386 1.427.884 18,66 

Информатички услуги 657.653 2.113.180 68,88 

Консултантски услуги 522.387 136.205 -283,53 

Трошоци за вода, ѓубретарина, отпад 8.080.306 8.519.460 5,15 

Трошоци за закупнини 2.091.405 3.567.836 41,38 

Трошоци за реклама и маркетинг 14.700.118 14.412.068 -2,00 

Услуги за складишта и терминал,извозно царинење 707.398 642.554 -10,09 

Вкупно 50.983.209 56.544.264 9,83 

Трошоци за службени патувања и дневници 438.492 587.325 25,34 

Здравствени услуги и др. образовни услуги 553.514 802.710 31,04 

Трошоци за УО и др. договорни услуги 3.882.709 4.234.070 8,30 

Спонзортва и донации 2.400.000 697.110 -244,28 

Трошоци за репрезентација 2.097.306 1.461.099 -43,54 

Членарини 366.414 424.206 13,62 

Данок на имот, фирмарина и РДТ 1.506.668 1.498.375 -0,55 

Трошоци за осигурување 551.565 563.982 2,20 
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Трошоци за ревизија 424.321 338.544 -25,34 

Административни трошоци и адвокатски услуги 799.640 1.142.251 29,99 

Трошоци за списанија 35.514 18.371 -93,32 

Провизии 1.227.348 1.286.661 4,61 

Останати трошоци од работење  638.690 515.144 -23,98 

Дадени одобренија на купувачи по договор 51.777.695 62.619.778 17,31 

Кусоци 608 2448 75,16 

Вредносно усогласување на материјали и средства 29.233.450 8.302.197 -252,12 

Останати вонредни трошоци и од минати години 322.969 105.629 -205,76 

Вкупно 96.256.903 84.599.900 -13,78 

Бруто плата 135.552.307 141.088.121 3,92 

Надомест за пензија и технолошки вишок 2.896.747 1.373.726 -110,87 

Регрес за годишен одмор 6.422.814 4210072 -52,56 

Останати трошоци за вработени 1.359.892 1.264.273 -7,56 

Вкупно 146.231.760 147.936.192 1,15 

Набавна вредност на трговска стока(туѓа роба) 368.295 3.806.248 90,32 

Набавна вредност на продадени материјали 5.971.947 1.466.633 -307,19 

Вкупно 6.340.242 5.272.881 -20,24 

Амортизација - производство 21.677.527 27.261.423 20,48 

Амортизација - администрација 11.759.401 9.248.440 -27,15 

Вкупно 33.436.928 36.509.863 8,42 

Трошоци за камати  1.662.850 1.420.310 -17,08 

Трошоци за курсни разлики и др.финансиски трошоци 1.311.599 1.804.910 27,33 

Вкупно 2.974.449 3.225.220 7,78 

Вкупно трошоци 689.921.097 702.335.727 1,77 

 

Во 2019 година вкупните расходи изнесуваат 702.335.727 денари и во однос на 2018 

година се зголемени за 1,8%. 
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4. Извештај за паричен тек 
 

Табела бр.3 

ПАРИЧЕН ТЕК ЗА 2019 ГОДИНА 

  2018 г 2019 г 

  МКД МКД 

Нето добивка по оданочување 97.167.484 73.148.327 

Прилагодување за:     

Амортизација 33.436.928 36.509.863 

Зголемување/намалување на залихи -1.082.341 -34.363.339 

Зголемување/намалување на купувачи -11.766.185 8.040.994 

Зголемување/намалување на побарувања за аванси -3.851.075 43.420.391 

Зголемување/намалување на останати 

кратк.побарувања 5.893.926 -491.791 

Зголемување/намалување на АВР -79.051 57.300 

Зголемување/намалување на обврски спрема 

добавувачи -4.010.887 21.492.677 

Зголемување/намалување на обврски за аванси 158.359 -97.705 

Зголемување/намалување на краткорочни обврски -48.500.000 -99.356.800 

Зголемување/намалување на ПВР 270.278 0 

Расходи/приходи од камати -1.932.674 -1.417.356 

Исплатени/наплатени дивиденди -1.575.000 0 

Расходи за платен данок 4.325.679 -13.847.479 

капитална добивка/загуба од основни средства 5.576.969 -885.831 

Капитална добивка/загуба од вложувања 2.984.587 -534.978 

Останати парични приливи и одливи од оп.акт 7.134.430 -2.037.940 

Парични текови од оперативни активности 84.151.427 29.636.333 

Набавки на недв.постр.,опрема,немат.с-ва -4.294.287 -121.978.273 

Продажба на недвижности и постројки 0 15.996.148 

Парични исплати за стекнување на сопств.или 

должнички хв на др.правни лица -40.133.716 0 

Приливи/одливи од камати 1.932.674 0 

Приливи/одливи од дивиденди 1.575.000 4.487.020 

Останати парични приливи и одливи од инв.актив. -39.569.317 2.859.136 

Парични текови од инвестициони активности -80.489.646 -98.635.969 

Парични исплати за враќање на заеми -30.925.264 701.068 
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Парични приливи од издадени долж.хв и останати 

земени краткорочни и долгорочни кредити     

Исплатена дивиденда 36.438.888 51.813.942 

Парични текови од финансиски активности 5.513.624 52.515.010 

Зголемување/намалување на парични средства 9.175.448 -16.484.626 

Парични средства на почеток на годината 34.067.601 43.243.049 

Парични средства на крајот на годината 43.243.049 26.758.423 

 

5. Извештај за промена на капитал 

 
Табела бр.4 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА КАПИТАЛ 2019 г 

  Капитал на акционерите (МКД) 

  
Акционерски 

капитал 
Резерви 

Акумулирана 

добивка 

Вкупно 

капитал 

Состојба на 1 јануари во 

претходната година 2018 г 1.078.168 -470.601 120.069 727.636 

Добивка за финансиската година     97.167 97.167 

Распределба на добивката во 

корист на резервите         

Исплатени дивиденди     -34.505 -34.505 

Распределба на добивката за 

награди и користи на вработените     -1.934 -1.934 

Останати резерви     10.263 10.263 

Состојба на 31 декември во 

претходната година 2018 г 1.078.168 -470.601 191.060 798.627 

Добивка за финансиската година     73.148 73.148 

Распределба на добивката во 

корист на резервите         

Исплатени дивиденди     -46.007 -46.007 

Распределба на добивката за 

награди и користи на вработените     -5.992 -5.992 

Останати резерви     976 976 

Состојба на 31 декември во 

тековната година 2019 г 1.078.168 -470.601 213.185 820.752 
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6. Инвестиции 

 
Табела бр.5 

ИНВЕСТИЦИИ 

  2018 г 2019 г Раст/Пад 

  МКД МКД % 

Градежни објекти 164.745 1.220.185 640,7 

Опрема 1.966.902 117.017.613 5849,3 

Транспортни средства 772.500 1.936.351 150,7 

Сметачки машини 451.111 410.063 -9,1 

Друга опрема 939.029 1.394.061 48,5 

Вкупно 4.294.287 121.978.273 2740,5 

 

 
Во 2019 година направени се инвестиции на износ од 121.978.273 денари. 

Во 2019 година е реализиран проектот за инвестиција во нова опрема за линија за 

производство на вафли, линија за примарно и секундарно пакување на крем банани и 

машина за пакување на бонбони на вкупен износ од 1.828.613 евра и истата е ставена 

во употреба. 

 

7. Дивиденда 

 
Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденда се додека истата не се ратификува 

на Годишното собрание на акционери. На 06.05.2019 година Годишното собрание на 

акционери одобри пресметка и исплата на бруто дивиденда за 2018 година на износ од  

46.006.800 денари, односно бруто дивиденда по акција 200 денари.   

 
По однос на обелоденување на политика на дивиденди, АД ЕВРОПА Скопје  на 

акционерите им  исплаќа дивиденда само откако ќе се исплатат сите обврски на 

друштвото и трошоци за капиталот. Во досегашното работење  на АД ЕВРОПА Скопје, 

водејќи се од начелото на резидуална дивидентна политика,  на акционерите им 

исплаќа дивиденда согласно законски предвидената постапка.  
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8. Побарувања и парични средства 
 

Табела бр.6 

 

ПОБАРУВАЊА И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

  2018 г 2019 г Раст/пад 

  МКД МКД % 

Купувачи во земјата 93.711.233 77.309.354 -17,5 

Купувачи од поврзани субјекти 1.683.848 2.033.331 20,8 

Купувачи во странство 92.193.764 100.147.015 8,6 

Побарувања за дадени аванси 4.059.003 58.150 -98,6 

Вкупно 191.647.848 179.547.850 -6,3 

ДДВ за поврат 4.766.623 7.947.090 66,7 

Вкупно 4.766.623 7.947.090 66,7 

Побарувања од вработени 425 1.785 320,0 

Останати побарувања 4.833.399 2.761.264 -42,9 

Вкупно 4.833.824 2.763.049 -42,8 

Жиро сметка денарска 9.222.770 10.914.600 18,3 

Жиро сметка девизна 33.867.998 15.732.784 -53,5 

Благајна денарска 22.933 36.746 60,2 

Благајна девизна 65.877 63.894 -3,0 

Картица 63.471 10.398 -83,6 

Вкупно 43.243.049 26.758.422 -38,1 

ВКУПНО 244.491.344 217.016.411 -11,2 

 

Во 2019 година побарувањата од купувачите изнесуваат 179.547.850 денари и во однос 

на 2018 година се намалени за 6,3%. 

 

Паричните средства изнесуваат 26.758.422 денари и се помали за 38,1%. 
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9. Обврски 
 

Табела бр.7 

ОБВРСКИ 

  2018 г 2019 г Раст/пад 

  МКД МКД % 

Добавувачи поврзани субјекти 58.408.391 78.311.064 34,1 

Добавувачи од земјата 12.271.213 16.442.630 34,0 

Добавувачи од странство 8.755.471 6.174.058 -29,5 

Обврски за данок од добивка 4.325.679 0 -100,0 

Даноци и придонеси 4.009.650 4.175.607 4,1 

Персонал. данок, дивиденди 50.660 74.101 46,3 

Нето плати 7.907.345 8.406.357 6,3 

Обврски спрема вработени 356.555 400.197 12,2 

Неисплатенуи дивиденди 1.630.380 1.787.800 9,7 

Примени аванси 27.550 125.255 354,6 

Останати обврски 338.718 464.823 37,2 

Обврски ОД 210.000 210.000 0,0 

Обврски персонален ОД 23.310 23.310 0,0 

Вкупно краткорочни обврски 98.314.922 116.595.202 18,6 

НЛБ Банка Скопје   40.057.868 -100,0 

Халк банка 39.356.800 0 -100,0 

Вкупно долгорочни кредити 39.356.800 40.057.868 1,8 

ВКУПНО 137.671.722 156.653.070 13,8 

 

Обврските кон добавувачите изнесуваат 100.927.752 денари и се зголемени за 27% во 

однос на 2018 година. 
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10. Вложувања 

 
Табела бр.8 

ВЛОЖУВАЊА 

  2018 г 2019 г Раст/пад 

  МКД МКД % 

Европак 2012 ДООЕЛ Скопје 37.850.000 37.850.000 0,0 

Вкупно вложување во подружници 37.850.000 37.850.000 0,0 

АД Жито Лукс 43.560 43.560 0,0 

Македо Европа Ниш 310.511 0 -100,0 

Алфа ДОО 28.612.300 28.612.300 0,0 

Фершпед АД Скопје 181.842.261 181.842.261 0,0 

ГТЦ 879.550 879.550 0,0 

Вкупни долгорочни вложувања 211.688.182 211.377.671 -0,1 

ЦКБ АД Скопје 0 0 0,0 

Макошпед 7.419.775 3.113.951 -58,0 

Комерцијална банка АД Скопје 7.895.690 7.457.140 -5,6 

Вкупно вложување во банки 15.315.465 10.571.091 -31,0 

ВКУПНО вложувања 264.853.647 259.798.762 -1,9 

 

11.  Корпоративно управување 

АД ЕВРОПА Скопје, како друштво кое котира на македонската берза АД Скопје го 

усогласи своето работење со донесениот Кодекс за корпоративно работење и во 2019 

година продолжи да се придржува кон пропишаните принципи на корпоративно 

управување.  

Во текот на 2019 година, друштвото одржа редовно Собрание на акционери во 

месец мај, при што беше испочитуван принципот за остварување на правата и 

интересите на акционерите. Акционерите своите права во друштвото ги остваруваат на 

Собранието на друштвото и имаат еднаков третман согласно правата кои произлегуваат 

од класата и родот на нивните акции. Друштвото ги штити правата и интересите на 

акционерите на тој начин што овозможува остварување на нивните права да предлагаат 

точки на дневен ред, поставуваат прашање во врска со точките на дневниот ред, да се 

вклучуваат во дикусијата, да даваат забелешки на текот на седницата на Собранието и 

да бараат истите да бидат внесени во Записникот од Собранието. 
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Друштвото при свикување на седницата на редовното годишно Собрание на 

акционери во мај 2019 година, во целост ја испочитува пропишаната постапка за 

свикување на Собранието, достапноста на информациите, постапката за 

пријавување/учество, како и начинот на водењето на Собранието. 

Постапувајќи по Правилата за котација на македонска берза на хартии од 

вредност АД СКОПЈЕ, а се со цел остварување на принципот на транспарентност, 

друштвото секогаш навремено и точно информираше и доставуваше на интернет 

страницата на македонската берза, ценовно чувствителни информации, финансиски 

извештаи и информации поврзани со измени во органи на управување. 

Согласно Кодексот за деловна етика, друштвото воспостави збир од 

професионални стандарди и корпоративни вредности кои се применуваат подеднакво 

кон клиентите и деловните партнери. Во тој контекст, АД ЕВРОПА Скопје остана 

доследна во уверувањето дека освен секоја деловна трансакција, од посебна важност е 

и негувањето на долгорочните партнерски односи со добавувачите и соработниците, 

базирани на меѓусебна доверба и почитување. Флексибилноста на посебните барања и 

услови на нашите добавувачи и деловните партнери се наша конкурентска предност, а 

ставот дека купувачот е партнер на долги стази е наша секојдневна филозофија.  

Во врска со почитување на принципот на редовна и ефикасна контрола и 

ревизија на работењето на друштвото, сакаме да истакнеме дека од страна на 

Собранието на друштвото секоја година се избира друштво за ревизија од редот на 

независните професионални ревизорски институции кое врши ревизија на 

финансиските извештаи. 

Оттаму, согласно ЗТД, Одборот на директори на друштвото ја испитува 

објективноста на финансиските извештаи и утврдува дека објективно ја претставуваат 

финансиската состојба, во сите материјални значајни аспекти. Тоа се гледа и во 

извештајот на ревизорите, каде е наведено дека сите финансиски извештаи ја 

презентираат објективно од сите материјални аспекти финасиската состојба на АД 

ЕВРОПА Скопје заклучно со 31 декември 2019 година како и неговата финасиска 

успешност и неговите парични текови за годината што измина, во согласност со 

Меѓународните стандарди за финасиско известување што се прифатени и објавени во 

Република Македонија. 

Како аргумент плус кон почитувањето на принципот на контрола и ревизија на 

работењето на друштвото е и организираната независна организациона единица за 

внатрешна ревизија, чии вработени извршуваат исклучиво работи од доменот на 

внатрешната ревизија и секогаш навремено доставуваат до Одборот исцрпни извештаи 

за спроведената ревизија. На членовите на ОД во друштвото, во  две илјади и 

деветнаесета година во нето износ им се исплатени два милиони петстотини и дваесет  
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илјади денари во кој износ влегува и исплатата за декември месец од претходната 

година. 

Друштвото има јасно поставена организациона структура, со прецизно 

дефинирани права и одговорности на органите на управување и на другите органи на 

друштвото, со тоа што го потврдуваат принципот на поделба на надлежности. 

Извршувањето на своите секојдневни активности, друштвото ги врши во 

согласност со законската регулатива и подзаконски акти кои се применуваат 

подеднакво за сите членови на органите на надзор и управување, лицата со посебни 

права и одговорности и за останатите вработени во друштвото. 

 

Генерален директор, 

Марика Караџова 

 


