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Прашања поставени од акционерите на Годишното Собрание на Македонски Телеком 
одржано на 24 април 2017 година и одговори дадени од страна на Друштвото 

 
 

I.  Под II. РАБОТЕН ДЕЛ  
 

Прашање: Зошто во материјалите за Годишното Собрание, а ни во материјалите за претходните 
Собранија, нема доставено мислење од Одборот на директори по однос на  материјалите за 
Собранието? 
 
Одговор:   
Согласно аспектите од корпоративно управување се подразбира дека Одборот на директори за 
сите точки за кои треба да одлучи како статутарна и законска обврска која произлегува од 
Законот за трговски друштва и од Статутот на Друштвото претходно од страна на Одборот на 
директори беа одобрени соодветните Предлози и истото може да се види и од преамбулата на 
Предлог Одлуките за ова Собрание  во кои има повикување на истите,  како воспоставена пракса 
и за сите вакви Одлуки  кои се претходно одобрени  на Годишните Собранија на Друштвото. 
 

 
Прашање: Дали Одборот на директори имал некоја забелешка или некое мислење по доставените 
Предлог Одлуки и материјали за седницата на Собранието. 
 
Одговор:   
Членовите на Одборот на директори немаат законска обврска да даваат мислења по доставените 
Предлог Одлуки и материјали за седницата на Годишното Собрание и  законската обврска се 
однесува да имаат одобрено Предлог за донесување на предметните Одлуки и истото е направено,  
и како што преtходно веќе беше појаснето во преамбулата на Предлог Одлуките има повикување 
на истите. Со ваквиот пристап е постапено во целост согласно Законот за трговски друштва и 
Статутот на Друштвото. 
 
II.  По точката 1 од Дневниот ред: Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на 
Друштвото за 2016 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи  во 
Република Македонија 
 
Прашање:, Побарано e карактеризирање на  ставката кај расходите - услуги со карактер на 
материјални трошоци и писмено детално објаснување по позицијата 211 
 
Одговор:   
Дадено е појаснување за генералното финансиско работење. Во текот на 2016 година остварен е 
приход од десет запирка пет милијарди денари при што е остварена EBITDA, (оперативна добивка 
пред оданочување и камати), во износ од три запирка седумдесетиосум милијарди денари со што 
е остварена EBITDA маргина во износ од 36 %, што ги вклучува и сите трошоци за отпремнини  
кои што Друштвото ги плаќа на вработените во случај кога тие заминуваат од компанијата.  
 
Се истакна дека таква оперативна EBITDA маргина претставува една од највисоките маргини во 
групацијата на Дојче Телеком. Aко се споредува со деведесеттите години, приходот на Друштвото 
и работењето се комлетно различни, но ако се гледа трендот од минатите години, приходот во 
2016 година е паднат само за еден процент во однос на претходната година. Менаџментот успеа 
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во 2016 година да го стабилизира тој надолен тренд од 2015 година и предходните години. Во 
2016 година има и намалување и стабилизација и на трошоците (без еднократните трошоци за 
отпремнини). EBITDA -та е 3,78 милјарди денари и е околку 7% пониска од минатата година. Тоа 
се податоци во согласност со македонски сметководствени стандарди.  Ваквиот пад на EBITDA  се 
должи најмногу поради трошоците за отпремнина кои се исплатени на вработените при нивното 
заминување од компанијата. Во текот на 2016 година 360 (тристаишеесет) вработени заминале од 
компанијата. 
 
Бројката која се спомнува во износ од деветмилијарди денари за трошоци се вкупни трошоци, 
вклучува и трошок за амортизација за 2016 година во износ од двезапиркатримилијарди денари, 
кои пак трошоци во однос на 2015 година паднале за 3,2 %. Останатите трошоци во износ од 
шестзапирка осуммилијарди денари се за 2,8 % поголеми од минатата година, што се должи 
најмногу на еднократните трошоци за отпремнина. Се смета дека сепак работењето на 
компанијата во 2016 година е успешно. 
 
По однос на позицијата  211 и 212, истите се детално опишани во самиот материјал во белешка 
број 15, Услуги со карактер на материјални трошоци и останати трошоци и расходи. 
 
 
III.  По точката 4 од Дневниот ред: Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај 
за работењето на Друштвото за 2016 година 
 
Прашање: Дали е навистина објектот во Лисиче оттуѓен и дали ќе се продава ТК Центарот? 
 
Одговор: 
Генерално Менаџментот има општа стратегија да продава недвижнини кои не се користат од 
страна на компанијата  и поради тоа е започнато со одредени оттуѓувања. Имотот на Друштвото во 
Лисиче е еден од тие имоти кои компанијата ги има продадено, во согласност со законската и 
интерната регулатива. Компанијата поминува низ процес на дигитална трансформација, што значи 
дека се повеќе објекти и се повеќе работна сила нема да бидат потребни во иднина и затоа 
главниот менаџмент е обврзан да делува на најефикасен можен начин, кое го вклучува  и 
продавањето на недвижнини кои се празни и не се користат. По однос на можната продажба на 
ТК Центарот на Друштвото, започнати се внатрешни разговори во рамки на компанијата, со цел да 
се одобри одредена интерна стратегија, бидејќи моменталниот Дата центар во Скопје повеќе не ги 
исполнува  идните потреби, планови и перспективи на Друштвото. Во моментов се работи на план 
на евалуација дали ќе биде соодветно за компанијата да изгради нов Дата центар надвор од градот 
Скопје, што би било многу поефикасно. Исто така, се разгледувааат и се водат внатрешни 
разговори за да се консолидира поголем број вработени во дирекцијата на компанијата. Работите 
се сè уште во рана фаза и се само дел од одредени внатрешни разгледувања и евалуации.  
 
Прашање: Зошто на Собранијата не е дискутирано за овие продажби и дали објектот во Лисиче е  
продаден  по пат на тендер или со непосредна спогодба? 
 
Одговор: 
Во белешка 10 (десет) и белешка 20 (дваесет) во Финасиските извештаи има информација за 
основните  средствата кои биле  предмет на продажба вклучително ефектите од продажбите за 
периодот од 2013-2016 година. 
Продажбите одат преку Секторот за набавка, недвижности и логистика во компанијата и сите се 
канализирани и одобрени согласно локалната законска регулатива, статутот на друштвото и 
интерните процедури во зависност од висината на трансакцијата. 
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III.  По точката 6 од  Дневниот ред: Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото 
за 2016 година и утврдување на дивиденден календар 
 
Прашање: Која е причината на исплатата на дивидендата за 2016 година до крајниот термин, 
30.09.2017 година? 
 
Одговор: 
Исплатата на дивидендата зависи од акумулираните парични средства, а кои зависат од 
реализацијата на деловните планови на Компанијата вклучително и плановите за инвестиции во 
основни средства. Потребно е во даден момент да се има доволно парични средства и 
истовремено под исти услови да се исплати дивиденда на сите акционери. Штом ќе се создадат 
услови за истовремена исплата на дивидендата, нема да се чека крајниот рок од 30.09.2017 
година и за истото како и претходната година ќе се прати известување преку сајтот на Македонска 
Берза. 
 
Прашање: Кои се очекувањата за исплатата на наредните дивиденди? 
 
Одговор: 
Прашањето за исплатата на дивидендa е  важно прашање како за сите акционери, така и за 
менаџментот. Како и секоја година, и оваа година, предложено е  да се исплати  100% дивиденда 
(од износот на нето добивката согласно финансиските извештаи по локална регулатива). Ова веќе 
е прераснато во традиција, иако не многу компании имаат ваква позитивна ситуација, каде што 
менаџментот може да предложи исплата на 100% дивиденда. За во иднина, намерата на 
менаџментот е да предлага исплата на 100% дивиденда за следната или следните години. Но, се 
разбира, исплатата на дивидендите е поврзана со распложивоста на парични средства. Како што е 
познато, во моментов се вложува значително во Македонија, како на пример инвестициите во 4G 
технологијата со што Компанијата има постигнато голема географска покриеност; инвестиции во 
оптиката со цел да се постигнат планираните инвестиции до 2020 година за цела Европа, 
вклучувајќи ја и Македонија. Значи, исплатата на дивиденда ќе зависи од расположивоста на 
парични средства, и поради тоа менаџментот има предложено плаќање на дивидендата во оваа 
година да се изврши најдоцна до месец септември. Не може со сигурност да се каже како ќе биде 
наредната година, но ситуацијата може да биде слична како и сега за да се има флексибилност и 
да се продолжи со  инвестицискиот план на Компанијата.  Доколку се утврди дека  постои можност 
да се изврши исплатата на дивиденда порано, менаџментот ќе го предложи тоа веднаш, но за оваа 
година со сигурност нема да биде порано од септември поради големите инвестиции во 
инфраструктура на Компанијата. За следните години, појасни дека доаѓа нова технологија 5G – 
која повторно ќе биде значителна инвестиција, и можеби ќе значи слична ситуација како и сега – 
да се предложи исплатата на дивиденда да биде најдоцна во септември. 
 


