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Прашања поставени од акционерите на Годишното Собрание на Македонски Телеком 

одржано на 15 април 2015 година и одговори дадени од страна на Друштвото 

 

 

 

 

I.  По точката 2 од  Дневниот ред: Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната 

Годишна сметка на Друштвото за 2014 година во согласност со општо прифатените 

сметководствени принципи во Република Македонија 

 

 

Прашање: Имајќи во предвид дека резултатите од претходната година се полоши споредбено со 

претходната или претходните години,  какви мерки се превземаат за да се компензираат овие 

негативни трендови и дали  менаџментот има направено проекција кога овој негативен тренд ќе 

заврши  

 

Одговор:   

Опаѓањето е започнато години наназад и ова е тренд кој што се гледа во целата 

телекомуникациска индустрија. Ставката за интернет, роаминг значително се намали, како и 

ослободувањето за роамингот кој што беше имплементиран овде од кој што ќе има ефект не само 

оваа година и наредните години и една од главните работи е сериозната конкуренција на сите 

пазари во Европа и во Македонија.  

Во врска со прашањето што се има направено за финансиската 2014 година во споредба со 2013 

година, факт е дека има опаѓање на КPI и истакна дека кога ќе се погледне на првата половина од 

2014 година нема целосно изедначување со буџетот, но до крајот на 2014 година се достигна она 

што беше разговарано со акционерите и истото беше рефлектирано во бизнис планот, односно од 

почетокот на 2014 година па се до крајот на истата, имаше доста позитивен напредок во споредба 

со 2013 година, има опаѓање, прометот опаѓа, опаѓа и дивидендата. Исто така со оглед на сите 

главни финансиски средства, а особено на вредноста на акциите, Македонски Телеком е една од 

поуспешните фирми во групацијата на Дојче Телеком. Не треба да се споредува со 2000 година 

кога немаше конкуренција ни во фиксната ни во мобилната телефонија, но 2015 година почна 

подобро од 2014 година и тоа е показател како се движел пазарот, но секако за менаџментот е 

најпаметно да се покаже дека се е стабилно оваа година. 

Напредокот на компанијата е во склад со трендот на европските компании. 

 

 

Прашање: Каква е прогнозата за наредните години и како помина првиот квартал во 2015 година 

неофицијално во споредба со 2013 и 2014 година. 

 

Одговор:   

Трендот дефинитивно се подобрува но бројки за првиот квартал не може да се објават денес. Исто 

така од минатата година се иницираше Програма за трансформација на компанијатаза да се 

запре негативниот тренд. Прво, фокусот е насочен кон зголемување на приходот и намалување на 

трошоците, имајќи во предвид дека приходот од претходните години е намален за 12%, но не се 

намалени и трошоците.  Сеуште сме најголеми инвеститори во телекомуникациската индустрија. 



2 

 

Со паметна инвестиција ќе има позитивен ефект во одреден временски период. Целта е да се 

задржат акционерите, бидејќи сега трендот во Европа дефинитивно се менува и 

телекомуникациската индустрија е се подобра, трендот споредбено со 2014 година е подобар во 

2015 година. Фокусот на оваа Програма е насочен кон намалување на оперативните трошоци и 

главната цел е поголема ефикасност со иницирање на многу мерки за да се запре трендот на 

опаѓање. 

 

II.  По точката 7 од  Дневниот ред: Предлог Одлука за одобрување на склучување на 

Рамковен договор за заем помеѓу Македонски Телеком и Т-Мобиле Македонија, како зделка 

со заинтересирана страна 

 

Прашање: Која е целта на заемот и за која намена, за која потреба фирмата мајка Македонски 

Телеком ќе позајмува средства од фирмата ќерка Т-Мобиле Македонија, односно каде ќе се 

трошат средствата? 

 

Одговор:   

Станува збор за рамковен договор кој ќе се користи по потреба. За секое повлекување на 

парични средства ќе се прави детална анализа за потребата и земањето на овој заем, истото нема 

да предизвика никакви дополнителни финансиски импликации на ниво на Групација и 

акционерите нема да бидат оштетени. Главната цел на овој заем е да се управува со 

краткорочната ликвидност на компанијата по исплаќањето на дивидендата – и доколку е потребно  

да се има спремен механизам како ќе се одговори на тие потреби.  

 

 

III.  По точката 9 од  Дневниот ред: Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото 

за 2014 година и утврдување на дивиденден календар 

 

Прашање: Дали  е разгледувана можноста да се исплати дивидендата квартално? 

 

Одговор: 

Имајќи во предвид дека прашањето се однесува на временската рамка за исплата на дивидендата, 

истата зависи од проекциите на готовински текови како и од законскиот рок да кога најдоцна 

треба да се исплати, а тоа е крајот на месец септември. Исплатата на дивидендата ќе биде 

реализирана како што е наведено во одлуката. 

 

 


