
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  
ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ 

ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
 

1. Општи податоци за акционерското 
друштво  

 

Назив на друштвото Друштво за производство и 
промет со земјоделски и 
сточарски производи ВАРДАР 
АД Градско 

Седиште и адреса Автопат бр. 4 Градско 
Телефон и факс тел: + 389 43 251 025;  

факс: + 389 43 251 007 
Адреса на електронската пошта direktor@vardargradsko.mk 
Адреса на интернет страницата. нема 

2.Правен статус на акционерското 
друштво 

 

Матичен број издаден од Државен завод за 
статистика 

4024168 

Шифра на дејноста 01.21  

Опис на дејностите (претежна дејност) Одгледување на грозје 

Број на Решението од Централниот Регистар 0805-50/150020200022278 

Датум на основање (ден, месец, година) 22.12.1989 

Статусни промени на друштвото нема 

Број на подружници, филијали 4 подружници 

Број на вработени на последниот ден од 
периодот за кој се известува 

127 вработени 

Систем на управување на друштвото 
-едностепен 
-двостепен 

Едностепен систем 

Име и презиме на прокуристот нема 

3. Податоци за капиталот и промени во 
капиталот на друштвото 

 

Вкупен износ на основната главнина 435.631.651 мкд 

Број на издадени акции 1.384.223 

-обични  1.384.223 

-приоритетни  

Номинална вредност на акциите 5,11299 евра/ 314,376 мкд 

Дали во периодот за кој се известува е 
извршена емисија на акции на АД 

да 

-вид на емисија Јавна понуда – II втора емисија на 
обични акции 

-број на издадени акции 1.265.423 акции 

-вкупна вредност на издадените акции 398.608.245 денари вкупна продажна 
вредност 

Дали во периодот за кој се известува е 
извршена поделба на акциите на АД и 
податоци во врска со тоа 

Не е извршена поделба на акциите 



Број на акционери на последниот ден од 
периодот за кој се известува 

105 акционери 

Број и процент на сопствени обични и 
приоритетни акции во основната главнина на 
последниот ден на периодот за кој се 
известува (процентот заокружен на две 
децимали) 

нема 

Податоци за стекнување на сопствени акции 
од страна на акционерското друштво 

/ 

-датум и начин на стекнување / 

-правниот основ за стекнување / 

-количина / 

-поединечна цена / 

Податоци за какви било значајни промени 
што биле содржани во проспектот (особено 
податоци за:правното, финансиското и 
деловното работење на издавачот, 
инвестициониот ризик и за правата кои 
произлегуваат од понудените хартии од 
вредност) доколку акционерското друштво 
издало проспект во последните 12 месеци 

Правно работење: Друштвото 
ВАРДАР АД Градско се јавува како 
тужител во неколку судски постапки 
кои произлегуваат од редовното 
работење на Друштвото. Од друга 
страна, Друштвото се јавува како 
тужена странка во неколку судски 
спорови во вкупен износ од 47,879 
илјади МКД, а како најзначаен судски 
спор е спорот со Хемомак Пестициди 
на износ од 33,416 илјади МКД по 
основ на долг. Во текот на 2016 
година, доверителот Хемомак 
Пестициди ДООЕЛ има поднесено 
Предлог за отварање на стечајна 
постапка над Друштвото, како 
резултат на неможноста на 
Друштвото да ги исполни своите 
постоечки и идни обврски. 
Истовремено, поднесено е барање 
за блокада на жиро сметките на 
Друштвото, која постои и заклучно до 
датумот на известување на 
последните ревидирани финанскиски 
извештаи, односно заклучно со 
31.12.2017 година. На почетокот на 
2017 година, доверителот го 
повлекува Предлогот за поведување 
на стечајна постапка поради 
склучени договори за пристапување 
на долг со Винарија Стоби ДООЕЛ и 
Хемомак Пестициди ДООЕЛ 

 
Финансиско и деловно работење: 
Намалените приходи во 2017 година 
се последица на исклучителната 
лоша година во која земјоделието се 
соочи со катастрофални временски 
неприлики што го преполовија 



приносот во сите сектори, а со тоа и 
директно влијаеа на остварените 
приходи од продажба. При тоа со 
значителни загуби не се соочи само 
ВАРДАР АД Градско туку и сите 
останати друштва кои се занимаваат 
со земјоделство. Во 2017 и државата 
вршеше проценка на претрпените 
штети и исплаќаше одреден 
надомест со цел да се помогнат 
земјоделците финансиски до 
следната сезона затоа што во 
спротивно беше загрозена и 
следната реколта.  
Реализираните приходи од 
продажба во периодот 2015 – 2017 
година бележат тренд на 
континуирано намалување, кое 
главно се должи на намалените 
приходи од продажба на производи 
на домашниот пазар, а особено во 
делот на продажбите на житарици, 
овоштарство и лозарство. Приходите 
од продажба на житарицата се 
намалени како резултат на 
неповолната (премногу ниска) 
продажна цена последица на голема 
понуда на пазарот со житарица, но и 
на слабите остварени приноси како 
резултат на временските услови. Од 
друга страна намалените приходи во 
лозарство се должат исклучиво на 
намалените приноси како резултат 
на лошите временски услови затоа 
што на пазарот постојано имаше 
недостаток на квалитетно грозје кое 
се продаваше по висока цена во 
зависност од сортата. Слична е 
ситуацијата и во овоштарството каде 
праската не ги постигна очекуваните 
приноси (истите беа преполовени) 
додека вишната целосно беше 
уништена како резултат на доцниот 
мраз 
 
Зголемените приходи во 2018 година 
се должат на зголемените приноси 
во секторите полјоделство и 
лозарство односно постигнати 
оптимални приноси во согласност со 
планираните. Најголем раст на 
приходот од продажба во однос на 
претходната година има во секторот 
полјоделство со над 40% што се 
должи исклучиво на остварените 



високи приноси ако се има во 
предвид дека продажните цени се 
непроменети за најголем дел од 
производите. Во лозарство 
приходите од продажба се 
зголемени за над 15% што се должи 
на зголемениот принос кај винското 
грозје, додека асталското е 
стабилно. Останатите сектори 
остварија скоро идентични резултати 
како и претходната година со 
исклучок на Оранжерии каде 
производство имаше само во период 
од 6 месеци. Дел од зголемениот 
приход е резултат и на помошта која 
ја даваше државата за претрпените 
штети во 2017 година.    
Фактори кои значајно може да 
влијаат на работата на ВАРДАР АД 
Градско се промена на владините 
годишни програми за директни 
плаќања во земјоделието и уредбите 
кои ги уредуваат поблиските 
критериуми за корисниците. Имено 
субвенциите претставуваат многу 
значајна приходна ставка за 
издавачот која во голема мерка го 
олеснува работењето и ја подобрува 
ликвидноста така да од клучно 
значење е да нема драстични 
промена во надолна линија на 
субвенциите затоа што тоа директно 
ќе влијае на натамошното работење. 
Друштвото во последните 5 години 
се финансира исклучиво од 
сопствени средства. Најзначаен 
тренд е континуираната 
непредвидливост на временските 
услови кои во голема мера го 
отежнуваат планирањето на 
финансискиот резултат. Самата 
промена на климата во 
комбинацијата со заостанатиот 
начин на производство резултира во 
пониски приноси од планираните 
што директно влијае на остварените 
приходи и на успешноста на секторот 
во целина. Од друга страна дел од 
производите на ВАРДАР АД Градско 
се берзански производи на кои не 
може да влијае ниту на продажната 
цена, туку истата е однапред 
зададена. Во оваа констелација 
многу поефикасно може да се влијае 
на трошковната страна преку 



намалување на производните 
трошоци без да се влијае на 
конечниот квалитет на 
произведениот производ. 
 
 
 
Инвестиционен ризик: Акциите на 
Друштвото ВАРДАР АД Градско се 
котирани на Македонската берза во 
пазарниот сегмент Слободен пазар. 
Врз основа на историјата на 
тргување со овие акции може да се 
констатира дека акциите на ВАРДАР 
АД Градско се со висок степен на 
неликвидност. Можните причини се 
гледаат во неисплата на дивиденда, 
низок free-float, односно еден 
доминантен сопственик со учество 
од 96,78% во акционерскиот 
капитал. Потенцијалните купувачи 
на акции од оваа јавна понуда треба 
да го земат во предвид овој ризик на 
неликвидност на акциите при 
носење на одлуката за 
инвестирање, бидејќи во случај на 
идна продажба на акциите може да 
се соочат со неликвидност, т.е. 
недоволен број на заинтересирани 
купувачи за овие акции. 
 
Права кои произлегуваат од 
понудените хартии од вредност: 
Секоја обична акција на сопственикот 
му дава: право на глас во 
Собранието на Друштвото, право на 
исплата на дел од добивката 
(дивиденда) и право на исплата на 
дел од остатокот од ликвидационата, 
односно стечајната маса на 
Друштвото.Секоја акција која дава 
право на глас, дава право на еден 
глас во Собранието на Друштвото. 
Обичните акции носат право на 
дивиденда која се исплатува зависно 
од остварената добивка. 
 

Меѓународен идентификациски број на 
акциите издадени од акционерското друштво 
(ИСИН број) 

MKVARG101016 

Сметка/и (трансакциона/и) на акционерското 
друштво и назив на институцијата која ја води 

200000001615236 Стопанска Банка 
АД Скопје 
300270000020247 Комерцијална 
Банка АД Скопје 



4. Финансиски податоци и финансиска 
состојба на акционерското друштво 

 

Цена на обичните акции ако со нив се 
тргувало на берзата или на друг организиран 
пазар за периодот за кој се известува;  

Не се тргува со акциите на 
друштвото 

највисока / 

најниска / 

Цена на приоритетните акции ако со нив се 
тргувало на берзата или на друг организиран 
пазар за периодот за кој се известува;  

Друштвото нема приоритетни акции 

највисока / 

најниска / 

Пазарна капитализација доколку со акциите 
се тргува на берза или на организиран пазар 

/ 

Промени на сметководствените политики  Нема промени во 
сметководствените политики 

Датумот на одржување на акционерското 
собрание на кое е усвоен ревидираниот 
годишен извештај 

 

Податоци за членовите на управниот, 
надзорниот одбор, односно за членовите на 
одборот на директори, како и податоци за 
нивно процентуално учество во основната 
главнина на акционерското друштво 

Членови на Управен одбор: 
1. Никола Деребанов, претседател 

и неизвршен член на Одбор на 
директори (нема учество) 

2. Јани Ќука, извршен член на 
Одбор на директори (нема 
учество) 

3. Димитар Хаџиев, неизвршен член 
на Одбор на директори (нема 
учество) 

4. Ванчо Георгиев, неизвршен член 
на Одбор на директори (нема 
учество) 

Податоци на сите договори за наградување 
на членовите на управниот и надзорниот 
одбор или одборот на директори, односно 
лицата со посебни одговорности и 
овластувања 

Нема договори за наградување на 
членовите на Одборот на директори 

Податоци за трансакциите помеѓу 
акционерското друштво со поврзаните лица 

Винарија Стоби: обврски по основ 
на заеми и кредити 30.420.999 мкд 
Млекара Галичник: обврски по 
основ на заеми и кредити 830.000 
мкд, обврски кон добавувачи во 
износ од 782.562 денари 
Црвени Брегови: обврски кон 
добавувачи во износ од 4.754.277 
денари 
Репро Оне Лимитед: Вратени 
долгорочни кредити кон 
сопственикот во износ од 
351.651.978 денари  

Дивиденда по обична акција (во апсолутен 
износ и во процентуален износ во однос на 
номиналната вредност, заокружен на две 
децимали) 

Друштвото работи со загуба во цел 
изминат период така да не е 
исплатена дивидена во ниедна 
година до сега 



-претходна година / 

-2 години претходно / 

-3 години претходно / 

Дивиденда по приоритетна акција (во 
апсолутен износ и во процентуален износ во 
однос на номиналната вредност, заокружен 
на две децимали) 

Друштвото нема приоритетни акции 

-претходна година / 

-2 години претходно / 

-3 години претходно / 

Податоци за физички и/или правни лица кои 
поседуваат повеќе од 5% од акциите на 
друштвото (име, презиме, број на пасош и 
земја од која е издаден пасошот за странско 
лице; за правни лица: назив, седиште, 
адреса, матичен број), број и процент на 
обични и приоритетни акции во сопственост 
(процентот заокружен на две децимали) 

Репро Оне Лимитед, Pasea Estate 
Road – Town Tortota, Британски 
Девствени Острови, вкупен број на 
обични акции 328.391 (23,80%)  
 
Вириди Инвест ДООЕЛ Скопје, 
Роза Луксембург бр.8-6, Скопје, 
матичен број 7350910, вкупен број 
на обични акции 1.052.010 (76,00%) 

5. Деловни активности кои имаат 
значително влијание на пазарната 
цена на хартиите од вредност 

 

Назив на берзата или друг организиран пазар 
на кој се тргува со хартиите од вредност на 
друштвото 

Со хартии од вредност на друштвото 
не се тргува на берза 

Котација на хартиите од вредност на АД и 
берзата на која котираат 

/ 

Правни прашања (коментар на органите на 
управување/ менаџментот за сите судски 
постапки во кои е вклучено акционерското 
друштво како тужител односно тужена 
страна, чија вредност изнесува најмалку 5% 
од вредноста на капитал на друштвото 
определена врз основа на последните 
ревидирани годишни финансиски извештаи) 

/ 

Останати значајни прашања кои влијаат на 
цената на хартиите од вредност (се 
наведуваат значајни настани кои не се 
опфатени со претходните алинеи, а би 
можеле да влијаат на цената на хартиите од 
вредност како на пример-изнаоѓање на 
стратешки партнер, позначајни деловни 
потфати, ново откритие, промена на 
доминантна/клучна позиција на пазарот и 
сл.). 

 

 


