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Soglasno ~len 29 od Statutot na AD "Fustelarko Borec" - Za[titno 

dru[tvo Bitola, Industriska bb, a vrz osnova na odlukata na Odborot na 
direktori od 19.04.2018 godina, se objavuva sledniot   
 

 

 

J A V E N  P O V I K 
  

Se svikuva Godi[no Sobranie na akcioneri na AD "Fustelarko 
Borec" Za[titno dru[tvo - Bitola. 
 Sobranieto ]e se odr`i na den 29.05.2018 godina /Vtornik/ so po~etok 
vo 12 ~asot vo delovnite prostorii na dru[tvoto, Industriska b.b., Bitola. 
 Za Sobranieto se predlaga sledniot 
 

D N E V E N  R E D 
1.Izbor na pretsedava~. 
2.Izbor na Verifikaciona komisija od 3 ~lena, zapisni~ar, eden 

broja~ na glasovi i dvajca zaveruva~i na zapisnik.  
 3.Razgleduvawe i usvojuvawe na izve[tajot od Odborot na direktori 
za raboteweto na dru[tvoto i odobruvawe na rabotata na ~lenovite na 
Odborot na direktori vo 2017 godina. 
 4.Razgleduvawe i usvojuvawe na revidiraniot finansiski izve[taj  i 
godi[nata smetka za 2017 godina.  

5.Odluka za pokrivawe na zagubata za 2017 godina.                                                                                                                                        
6.Odluka za izbor na revizor za 2018 godina. 
7.Razgleduvawe i usvojuvawe na godi[niot izve[taj za 2017 godina na 

slu`bata za vnatre[na revizija. 
8.Razgleduvawe i usvojuvawe na Planot za rabota za 2018 godina. 
9.Odluka za odobruvawe kupuvawe na sopstveni akcii. 
 
Vkupniot broj  na akcii so pravo na glas e 71.709 akcii. 

Pravo na u~estvo vo rabotata na Sobranieto i pravo na glas ima sekoj 
akcioner, li~no ili od nego imenuvano lice, koe ]e go pretstavuva vo 
Sobranieto so pismeno polnomo[no. 
 Obrazecot za polnomo[no mo`e da se prezeme od internet stranicata 
www.fustelarko.com.mk. 
 Akcionerite za dadenoto polnomo[no go izvestuvaat dru[tvoto na 
meil finance@fustelarko.com.mk. 
 Akcionerite mo`at da predlagaat to~ki vo dnevniot red vo rok od 8 
dena od denot na objavata na Javniot povik, soglasno ~len 390 od Zakonot za 
trgovski dru[tva  ( detalni informacii na oficijalnata internet 
stranica). 

Akcionerite mo`at da  izvr[at uvid vo materijalite na dru[tvoto 
za predlo`enite to~ki od dnevniot red vo pravna slu`ba sekoj raboten den 
od 10 do 14 ~asot, kako i na oficijalnata internet stranica na dru[tvoto 
www.fustelarko.com.mk.  
   

                                  ODBOR NA DIREKTORI 
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PREDLOG ODLUKI 
 
Prva to~ka 
 

P R E D L O G   O  D  L  U  K  A 
  

Za pretsedava~ na Sobranie na akcioneri so mandat do 
naredno Sobranie se izbira Ivan Veljanovski kako  akcioner. 

 
 
Vtora to~ka 
 

P R E D L O G   O  D  L  U  K  A 
 

Vo Verifikaciona Komisija se izbiraat: 
 

- Vladimir Hristovski - pretsedatel, 
- Sowa Jankulovska - ~len i 
- Nadica |oreska -   ~len. 
 

 Za broja~ na glasovi se izbira Dimitar Petrovski. 
  

Za vodewe na zapisnik se izbira Julijana Belevska Petrovska. 
Za zaveruva~i na zapisnik se izbiraat Don~o Nikolovski  i Sa[o |orevski. 
 
 
Treta to~ka 
 
Изготвен согласно: 

Законот за трговски друштва, член 477 став 14 и член 384 став 7.  

Составен дел на овој извештај се  Годишната сметка и Финансиските извештаи за 

2017 година. 

 Одборот на директори го сочинуваат пет члена, од кои два извршни и три 

неизвршни членови (од нив еден независен неизвршен член). 

Ова раководството на АД Фустеларко Борец е одговорно за објективно 

презентирање на фактичката состојба на друштвото, чија одговорност вклучува 

обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола, релевантна за 

подготвување и презентирање на објективни финансиските извештаи. 

ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИ ВЛИЈАЕА НА РАБОТЕЊЕТО НА АД 

Во призводствениот процес на АД Фустеларко борец во 2017 година, се 

преработиле 1.635 нето тони производ што е за 11.8% помалку споредбено со 

2016 година, и под планираното за 2017 година за 765 нето тони производ. 

Приходите од продажба се намалени за 10.5%, а крајниот финансиски 

резултат е негативен.  

И покрај негативниот финансиски резултат, показателите на  економско 

финансиската состојба покажуваат дека друштвото e во солидна општа 

финансиска кондиција. 
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Друштвото има висок степен на финансиска стабилност, висок степен на 

кредитна способност и самофинансирање , односно низок степен на задолженост. 

Тековните средства (159 милиони денари) се 3,2 пати поголеми од 

тековните обврски (48 милиони денари) (оптимална општа ликвидност 2: 1), а 

паричните средства и побарувањата се поголеми 2,3 пати од долговите. АД 

Фустеларко Борец има висок степен на општа и тековна ликвидност, брзо и 

навремено ги извршува обврските, има доволни и ликвидни средства (пари и 

парични еквиваленти) како и континуиран прилив на пари од продажба на стоки и 

услуги, за да ги исполни сите свои обврски во дадените рокови, што се ….. 

 

P R E D L O G - O  D  L  U  K  A 
 

 Se usvojuva izve[tajot za raboteweto na Odborot na 
direktori na AD "Fustelarko Borec" - Za[tino dru[tvo Bitola 
za 2017 godina. 
 Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto. 
 Sostaven del na odlukata e i pi[aniot izve[taj od 
Odborot na direktori na dru[tvoto. 
 
 
^etvrta to~ka 

 

До акционерите на  

Фустеларко Борец АД, Битола 

 

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 

 

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Фустеларко Борец АД, 

Битола (во понатамошниот текст: Друштвото), кои се состојат од Извештајот за 

финансиска состојба на 31 декември 2017 година, Извештајот за сеопфатна добивка, 

Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која 

завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други 

објаснувачки белешки.  

 

Одговорност на раководството за финансиските извештаи 

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на 

овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во 

Република Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето 

и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од 

материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка. 

 

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на 

нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со ревизорските стандарди 

прифатени во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките 

барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за 

тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. 

 

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за 

износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од 
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расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално 

погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на 

измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува 

интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на 

финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со 

околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната 

контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените 

сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од 

страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските 

извештаи. 

 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и 

соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 

 

 

Мислење на ревизорот  

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите 

значајни аспекти, финансиската состојба на друштвото на ден 31 декември 2017 година, како и 

финансиските резултати и неговите парични текови за годината која завршува на тој ден, во 

согласност со сметководствените стандарди објавени и прифатени во Република Македонија. 

 

Извештај за други правни и регулативни барања 

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата 

во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со 

Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со 

годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година. 

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е 

ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот 

извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски  извештаи. 

 

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и 

ревидираните финансиски извештаи на ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД Битола за годината која завршува на 

31 декември 2017 година. 

 

P R E D L O G    O  D  L  U  K  A 
  

Se usvojuva izve[tajot za izvr[enata revizija na revidiranite 
finansiski izve[tai na AD "Fustelarko Borec" - Za[titno dru[tvo 
Bitola po godi[na smetka za 2017 godina, izvr[ena od strana na 
Dru[tvoto za revizija BDO  DOO Skopje, soglasno Me\unarodnite 
smetkovodstveni standardi. 

Izve[tajot za izvr[enata revizija na revidiranite finansiski 
izve[tai na AD "Fustelarko Borec" - Bitola po godi[na smetka za 2017 
godina pretstavuva sostaven del na odlukata. 

Vo 2017 godina ostvareni se vkupno prihodi 223.000.132,- denari. 
                                           vkupno rashodi   225.421.144,- denari.  

Zagubata za finansiskata godina  iznesuva                     1.533.012,- denari. 
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Петта to~ka 
 

P R E D L O G    O  D  L  U  K  A 
ZA POKRIVAWE NA ZAGUBATA 

 
 5.Rezultatite po zavr[na smetka za 2017 godina poka`aa zaguba  od 
1.533.012,00 denari. 
 

Согласно член 484 stav1 od Zakonot za trgovski dru[tva, zagubata se 
pokriva od akomuliranata neraspredelena dobivka od minati godini. 

 
 

 
Шеста to~ka 
 

Разгледување на понуди за избор на ревизорско друштво 
 

P R E D L O G    O  D  L  U  K  A 
 

За избор на ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на АД 
Фустеларко Борец Битола за 2018 година 

 
Член 1 

6.За ревизија на Годишната сметка и на Финансиските извештаи на АД 
Фустеларко Борец Битола, за годината што завршува на 31.12.2018 година, od 
dostavenite ponudi, se избира овластеното Друштво за ревизија 
_____________________________. 

Член 2 
Се овластува Генералниот директор да склучи договор со Друштвото за 

ревизија од член 1 на оваа одлука, во кој ќе бидат регулирани правата, обврските 
и одговорностите помеѓу корисникот и давателот на услугите. 

Член 3 
 

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето. 
 
 
Седма to~ka 
 
GODI[EN   IZVE[TAJ  NA  VNATRE[NATA  REVIZIJA 

 
Posle pove}e uspe{ni godini zavr{eni so ostvarena dobivka, odnosno to~no 

posle  deset godini, izminatata  2017 g  vo  A.D. Fustelarko Borec ja zavr{ivme    

so ostvarena zaguba od 1.533.012,00 denari odnosno 24.866 eur.   
 

 
Zagubata sekako e rezultat na namaleniot obem na rabota {to e posledica 

od zgolemenata konkurencija od strana na drugite pe~atnici posebno od sose - 

dnite zemji. Taka {to od edna strana imame zgolemuvawe na cenite na reproma- 



  

 6 

trijalite pred se na kartonot a od druga strana se baraat poniski ceni za 

gotoviot proizvod. Nao|aj}i se vo takviot ras~ekor na{iot Odbor na direktori 

baraat idealno re{enie kako bi bile zadovoleni i dvete strani. 
 

 
Isto taka analiziraj}i go celokupnoto proizvodstvo zaklu~ivme deka  pri 

procesot na proizvodstvo se pravi mnogu {kart. Dali se raboti za nevnimanie 

od strana na vrabotenite ili imame nedovolno stru~en kadar ili nedovolno 

kvalitetni repromatrijali ( boja, lepilo ...) ili ma{inite so koi rabotime 

vadat nedovolen kvalitet treba nahnadno da se ispita i analizira. 

Odnosno da se preispitame i da obrneme vnimanie na kvalitetot  i   po 

sekoja cena da go zgolemime zatoa {to del od namalenata rabota e rezultat i od 

reklamaciite na kupuva~ite. 
   

 
I  ovaa  godina  imavme  pote{kotii  okolu  naplatata  na  na{ite  pobaruva - 

wa  od  strana  na  kupuva~ite,   {to  e  rezultat  na  te{kata  ekonomska  sostojba 

vo  na{ata  zemja  kako  i  vo  sosednite  zemji.  No  so  dogovor  pome|u  komiten - 

tite  se  vr{i  naplata  a  vo  nekoi   slu~ai  se  primenuvaat   i  ekonomskite 

instrumenti  za  naplata  -  kompenzacija  ili  cesija  -  pa  taka  se  podmiruvaat 

dolgovite. 
    

 
Vkupnata  godi{na  realizacija  iznesuva  166.586.368,36  den  i  toa  podelena 

na  doma{en  pazar  iznesuva  99.892.754,14   i  realizacija  vo  stranski  pazar 

Iznesuva  66.693.614,22  den.     
   

 
Kako  kupuva~i  koi  se  zastapeni  so  najgolem  procent  vo  vkupnata  reali - 

zacija  za  2017 godina  se: 
   

 
1.  na  doma{en  pazar:   

   

 
-  Kra{ Komerc, Skopje  -    15,05% 

   

 
-  Mak Progres, Vinica  -    13,35% 

   

 
-  Vitaminka, Prilep  -        11,61% 

   

 
-  Cermat, Bitola -                10,28% 

   

 
-  Soko Gorica, Skopje -         9,83% 

   

 
Godi{niot  izvoz  iznesuva  1.084.780,62 eur  ili  procentualno  izgleda  vaka: 

 
Kosovo                          473.464,60     odnosno            43,65% 

 

 
Srbija                           278.224,01     odnosno            25,65% 

 

 
Bosna                            130.457,83     odnosno             12,03% 

 

 
Albanija                      102.477,48      odnosno            12,03% 

 

 
Grcija                             94.076,88      odnosno              8,66% 

 

 
Hrvatska                          6.079,82      odnosno              0,56%....... 

 

       
   P R E D L O G    O  D  L  U  K  A 

 

 

 7.Se usvojuva godi[niot izve[taj na Slu`bata za vnatre[na 
revizija za 2017 g.  
 Izve[tajot pretstavuva sostaven del na zapisnikot. 
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Осма to~ka 

  

PLAN  2018 god. 
  

      

    
(vo 000 den.) 

     ostvareno    ostvareno           plan       %        % 

   o p i s   2016g. 2017g.  2018g.     struk 

      Vkupen prihod 251.072 222.062 249.900 
  Prihodi od 

proda`ba 233.508 208.981 234.640 
  Ostanati prihodi 17.563 13.081 13.250 
  Prihodi po osnov na 

  
  

  vlo`uvawa 
  

  
  Vkupni rashodi 241.950 223.595 243.400 
  Matrijalni 

tro{oci 174.396 160.765 171.060 
  Bruto plati 47.403 46.739 49.104 
  Ostanati tro{oci 6.918 3.107 7.041 
  Dobivka 9.122 

 
6.500 

  Zaguba 
 

-1.533 
               

      

                       Planskata proda`na cena na 1kg. hromokarton iznesuva: 
          
           780T. belo siv - dom.pazar  x   106 den. =   82.680.000 den. 
           650T. belo siv - izvoz          x   118 den. =   76.700.000 den. 
           530T. belo bel                       x   142 den. =   75.260.000 den. 
         1960T.                   234.640.000 den. 
  

                      Planskata nabavna cena na 1kg. Hromokarton: 
  

              1780 T. belo siv    h   34 den. =   60.520.000 den. 
             100 T. belo bel    h   63 den. =     6.300.000 den. -  za  konditorska industrija 1 

          470 T. belo bel    h   36 den. =   16.920.000 den  -  za  konditorska industrija 2 

            50 T. belo bel    h   61 den. =     3.050.000 den. -  za  farmacija 
           2400T.                                                                  86.790.000 den. 
  

                     Planiran {kart : belo  siv 20% i  belo bel 10%, 
                 odnosno prose~no 18% {kart. 

                  Vraboteni 160 
    

 
  

   
P R E D L O G   O  D  L  U  K  A  

 
8. Se usvojuva godi[niot plan za rabota na AD Fustelarko Borec - 

Bitola za 2018 godina. 
 Planot pretstavuva sostaven del na zapisnikot. 
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Devetta to~ka 

 
P R E D L O G   O  D  L  U  K  A  

za kupuvawe na sopstveni akcii  
 

 

 
Член 1 

Се одобрува стекнување до 10.000 сопствени акции по најниска цена од 
300денари за една акција, односно највисока цена од 2.300денари  за една акција.  

Член 2 
Откупот на акции ќе се изврши во време не подолго од 12 месеци од денот 

на донесувањето на оваа одлука. Се овластува Odborot na direktori на АД 
Фустеларко Борец Битола поблиску да го определи начинот за откуп на 
сопствените акции, цената и да ги спроведе другите  потребни активности 
согласно Законот за хартии од вредност. 

Член 3 
Купувањето на сопствените акции од член 1 на оваа одлука ќе се изврши 

имотот на Друштвото кој го надминува износот на основната главнина и 
законскиот резервен фонд на Друштвото. 

Член 4 
Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето. 


