
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 

 МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ЗА ПЕРИОД 01.01 – 30.06.2022 
 

Согласно измените и дополнувањата на Правилата за котизација, го 
приложуваме ова образложение кон финансиските резултати за периодот 
од 1 јануари до 30 јуни 2022 година. 
 

A. Промени во сметководствените политики и методи на вреднување на 
ставките во финансиските извештаи споредено со последните годишни 
ревидирани финансиски извештаи не се настанати. 
 

B. Мермерен Комбинат АД Прилеп (“Друштвото”) за периодот од 1 јануари 
до 30 јуни 2022 година оствари приходи од продажба во износ од 
878,923 илјади денари што претставува зголемување за 5.7% споредено 
со истиот период од изминатата година. 

приходи од продажба 2022  2021  
   - домашен пазар 3,543   0.40% 5,334   0.64% 

   - странски пазари 875,380 99.60% 826,258 99.36% 

 878,923  831,592  
     

приходи од продажба 2022  2021  
   - рудник 838,022 95.35% 813,500 97.82% 

   - фабрика 40,901   4.65% 18,092   2.18% 

 878,923  831,592  
 
Остварената оперативна добивка за периодот е во износ од 435,591 
илјади денари споредено со остварената оперативна добивка за истиот 
период во 2021 година во износ од 455,693 илјади денари што 
претставува намалување од 4.41%. 
 
EBITDA за периодот од 1 јануари до 30 јуни 2022 година изнесува 
504,684 илјади денари наспроти остварениот износ од 527,381 илјади 
денари истиот период од изминатата година, или намалување за 4.30%. 
 
Крајниот резултат по оданочување за првиот семестар од 2022 година е 
позитивен и изнесува 393,428 илјади денари наспроти остварената 



 

добивка за истиот период од минатата година од 412,267 илјади денари и 
покажува намалување од 4.57%. 
 

C. Оперативните расходи изнесуваат 441,627 илјади денари и се повисоки 
за 9.10% во однос на истиот период од минатата година.  

 
Евидентирано е зголемување на трошоците за материјали и суровини за 
25.34%, а на расходите за вработени намалување за 8.53%.  

 
Трошоците за надворешни услуги се зголемени за 28.26%. Трошоците за 
амортизација изнесуваат 66,821 илјади денари и тие се пониски за 
3.72% во однос на минатата година. 

 
 

D. Нема поголеми вложувања во материјални средства (недвижности, 
постројки и опрема) ниту пак значителен отпис, поголем од 30% од 
вредноста на средствата, а споредено со последните годишни 
финансиски извештаи. 
 

 
E. На 20 април 2022 година, согласно Одлука на Собранието на акционери 

бр.02-1705/6, акумулираните добивки остварени до 31 декември 2020 
година  и дел од добивката од 2021 година во износ од 988,913 илјади 
денари се распределени за исплата на дивиденди. Износот на бруто 
дивиденда за 1 (една) обична акција изнесува 3,42 ЕУР (1 ЕУР=61,695 
денари). Во периодот заклучно со 30 јуни 2022 година Друштвото 
исплати дивиденди на своите акционери во вкупен нето износ од 977,469 
илјади денари и 10,545 илјади денари данок на исплатени дивиденди. 
 
 

F. Кредитните задолжувања на Друштвото во периодот од јануари до јуни 
2022 година беа целосно исплатени. 
 

G. Изгледи/планови: Работењето на Друштвото се одвива според планот, 
меѓутоа има намалување на профитот во голем степен поради 
зголемената цена на чинење на енергијата. Ефектите од вториот 
семестар од годината тешко се квантификуваат, со оглед на 
непредвидливата природа на цената на чинење на енергијата. 
 
 
 



Друштво:
Период на известување: 01.01 - 30.06

Година: 2022

Извештајот е консолидиран: не

Претходна 
година

Тековна година Индекси

кумулативно од 
почетокот на 

годината

кумулативно од 
почетокот на 

годината

во однос 
на прет-
ходна 
година

1 Приходи од продажба 831,592 878,923 106
1а Приходи од продажба на домашен пазар 5,334 3,543 66
1б Приходи од продажба на странски пазар 826,258 875,380 106
2 Трошоци на продадени производи и услуги 245,776 308,781 126
3 БРУТО ДОБИВКА 585,816 570,142 97
4 Административни трошоци 64,642 57,545 89
5 Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција) 58,931 74,917 127
6 Резервирања за трошоци и ризици 0
7 Останати оперативни приходи 3,998 5,476 137

8
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни 
средства и останати оперативни расходи

10,548 7,565 72

9 ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА 455,693 435,591 96

10 Финансиски приходи 8,557 5,477 64
10а Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики 8,557 5,471 64
10б Останати приходи од финансирање 6 0
10в Удел во добивката на придружените друштва 0
11 Финансиски расходи 8,065 3,310 41
11а Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи 8,065 3,310 41
11б Останати расходи од финансирање 0
11в Удел во загубата на придружените друштва 0
12 Добивка/ загуба од редовно работење 456,185 437,758 96
13 Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување 0
14 Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување 456,185 437,758 96

15 Данок од добивка -43,918 -44,330 0

16 Нето добивка/загуба по оданочување 412,267 393,428 95

17 Малцински интерес 0

18 Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото 412,267 393,428 95

19 Нето останата сеопфатна добивка/загуба 0

20 Вкупна сеопфатна добивка/загуба 412,267 393,428 95

Претходна 
година

Тековна година Индекси

кумулативно од 
почетокот на 

годината

кумулативно од 
почетокот на 

годината

во однос 
на прет-
ходна 
година

1 Приходи од продажба 831,592 878,923 106
2 Останати оперативни приходи 3,998 5,476 137

3 Промени на залихите на готови производи и производството во тек 24,911 -7,181 -29

4 Набавна вредност на трговски стоки 0
5 Трошоци за суровини и други материјали 104,670 131,189 125

6
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен 
инвентар, амбалажа и автогуми

339 0

7 Услуги со карактер на материјални трошоци 61,204 78,503 128
8 Останати трошоци од работењето 22,622 32,481 144
9 Трошоци за вработените 136,360 124,729 91

10 Амортизација на материјалните и нематеријалните средства 69,403 66,821 96

11 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства 0

12 Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства 6,969 0
13 Резервирања за трошоци и ризици 0
14 Останати расходи од работењето 3,580 7,565 211

15 ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА 455,693 435,591 96

Мермерен Комбинат АД Прилеп

Анализа на оперативната добивка/загуба по природата на трошоците

Биланс на успех
(Извештај за сеопфатна добивка)

Р.Б. Позиција

Податоците се во 000 денари

Р.Б. Позиција


