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1. ВОВЕД    

 

Целта на овој  извештај  е да на  транспарентен  начин  ги презентира  резултатите, 
позначајните активности од   работењето на Тетекс АД Тетово  за деловната 2021 год. 

Извештајот за работењето  на Тетекс АД Тетово за деловната 2021 год. е изработен  

согласно Законот за трговски друштва и актите на Друштвото 

Деловната 2021 год.,како и деловната 2020 год. поради  прогласувањето пандемска 
епидемија од страна на Светската здравствена организација  за нов вид вирус COVID- 19 

кој се прошири  на сите континенти и ја зафати Република Северна Македонија, се 
карактеризира со низа до сега непознати предизвици кои го условија работењето  на 
економските субјекти.  

И покрај овие предизвици Тетекс АД Тетово  со добро работење и управување, 
обезбеди стабилност, ликвидност, солвентност и ефикасност на Друштвото,  со навремено 

откривање и елиминирање на проблемите како услов за заштита  и зголемување на 
капиталот  на Друштвото. 

Во текот на деловната 2021 год., Друштвото  во своето работење беше  изложено 

на пазарен ризик како и зголемени финансиски ризици. 

Сите напори на менаџментот континуирано  беа насочени кон елиминација на 
потенцијалните ризици, и намалување на нивното влијание, во намалувањето  на 
расходите од една страна и зголемувањето  на профитот од друга страна заради 

запазување  на правата и интересите на акционерите и заради одржување и зголемување 
на вредноста на капиталот, зголемување  на општествена одговорност- преку донации на 
финансиски  средства и производи, едукација и обука на вработените, мотивација на 
вработените,  а грижата  за животната срединабеше и остана трајна определба. 

Вршена е редовна и ефикасна контрола и ревизија на работењето со  почитување 
на законите, во насока на реализација на поставените цели и остварување што е можно 

подобар финансиски резултат. 
Тетекс АД Тетовосо максимално ангажирање  и мобилизирање на  расположивите 

материјални и човечки ресурси yспеа да ги постигне резултатите презентирани  во 

извештајот  и тоа пред се преку  одржување на финасиска стабилност и ликвидност, како и 

навремено  сервисирање насвоите обврски  кон добавувачите,така да  успешно се  
заокружи уште една деловна година, на вкупното работење на Тетекс АД Тетово, со 

стабилни приходи   и  позитивни резултати.   

 

 

2. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ 
 

Волнарскиот комбинат Тодор Циповски Мерџан Тетекс  АД Тетово скратено 

Тетекс АД Тетово е со седиште во Тетово на ул.Браќа Миладинови бр.1. 

 

Волнарскиот комбинат Тодор Циповски Мерџан Тетекс  АД Тетово, започна со 

работа  на 25 мај 1951 година. 
 

Во текот на своето опстојување, Тетекс АД Тетово се прилагодуваше и 

трансформираше согласно правните и општествените барања. Во  1991 година, започнува 
трансформацијата на ТЕТЕКС од општествено претпријатие во приватно акционерско 

друштво. ТЕТЕКС АД Тетово денес е 100% акционерско друштво и котира 
наМакедонската берза. 
Во текот на 2021 год. приоритетна шифра на дејност/главна приходна шифра на Тетекс 
АД Тетово е –издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот 
земен под закуп.  
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3. ПЕРФОРМАНСИ 

 

 

3.1.Работна сила  

На 31.12.2021 год во Тетекс АД Тетово се вработени 35 работници, на неопределно 

работно време.  
 

3.2.Исплатени плати 

Тетекс АД редовно и навремено ги исплатува платите до 12-ти во месецот за изминатиот 
месец заедно со сите даноци и придонеси пропишани со Законот за плати.  

Согласно член 35 од  Општиот колективен договор во 2021 год, исплатен е регрес за 
годишен одмор во висина од  една тримесечна нето плата на износ од 11.385, 00 ден. по 

вработен. На вработените  им се исплаќаат  и други надоместоци утврдени со Законот за 
работни односи и Општиот колективен договор. 

 

3.3.Продажба  

На ниво на комбинат остварена е продажба на производи и стоки во износ од 

15.595.919ден.; продажба на услуги од 33.234.637ден.; како и продажба на сопствен 

движен и недвижен имот од 38.072.917ден. 

 

3.4Извоз 

Во 2021год. остварен е извоз на  волница,ткаенини и ќебиња во износ од 39.253 ЕУР. 

 

3.5 Залихи на готови производи  

Количинските залихи на готови производи  31.12.2021год.по асортиман се следни  

- Предиво и волница   кгр       48.485 

- Ткаенини                    м2      198.800 

- Ќебиња                     парче     15.012 

- Конфекција              парче     78.391 

- Трикотажа                парче     73.231 

 

 

     
 

 

4.   ФИНАНСИСКА  СОСТОЈБА  НА  КОМБИНАТОТ 

 

4.1  Општо 

Друштвото работи согласно Меѓународните стандарди за финансиско 

известување-МСФИ, (правилникот за водење сметководство) и усвоените сметководствени 

политики.  

На крајот од годината финансиските резултати од работењето се потврдени од 

страна на независен ревизор. 

Друштвото својата ликвидност ја управува на дневна основаиво текот на годината 
постојано се следи истата , која е на задоволително ниво. 

Деловната   2021 година   ја затвораме со  позитивни резултати и во текот  на 2021год. 

година  сите обврски кон државата ,  фондовите, доверителите, банките и вработените  редовно и на  
време  се извршувани. 
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01.01. do 31.12.2021

2021 2020
Denari Denari

Prihodi od proda`ba 48.830.556            76.909.872           
Ostanati operativni prihodi 47.628.776             83.250.631           
Promeni vo zalihi na gotovi proizvodi i nedovr{eno 
proizvodstvo (12.195.230)            (12.234.156)          

Upotrebeni materijali i surovini i nabavna vrednost na 
prodadeni stoki i materijali (19.337.685)            (36.864.925)         
Tro{oci za vraboteni (16.667.460)            (46.542.719)          
Amortizacija (4.635.621)             (4.694.341)           
Ostanati operativni rashodi (17.414.615)             (27.550.873)          
Operativna dobivka (zaguba) 26.208.721            32.273.489          

Prihodi od finansirawe 66.557.588            43.912.270           
Rashodi od finansirawe (226.008)               (588.523)             
Udel vo dobivkite i zagubite na pridru`eni dru{tva i 
zaedni~ki vlo`uvawa -                          -                         
Dobivka (zaguba) od redovno rabotewe 92.540.301            75.597.236          

Dobivka (zaguba) od prekinato rabotewe -                          

Dobivka (zaguba) pred odano~uvawe 92.540.301            75.597.236          

Rashod za danok od dobivka (3.087.468)             (4.740.436)           

Neto dobivka (zaguba) za godinata 89.452.833            70.856.800          

Ostanata seopfatna dobivka:
Revalorizacija na sredstva (1.710.456)              (2.733.886)           
Kursni razliki od stranski valuti -                          -                         
Promeni vo objektivna vrednost na vlo`uvawa 
raspolo`livi za proda`ba 1.464.940              (1.379.835)            
Ostanato -                          

Vkupno ostanata seopfatna dobivka (245.516)               (4.113.721)            
Vkupna seopfatna dobivka (zaguba) 89.207.317            66.743.079          

Neto dobivka (zaguba) na:
   Sopstvenicite na mati~noto dru{tvo
   Nekontroliranoto u~estvo vo podru`nicite -                          -                         

-                          -                         

Vkupna seopfatna dobivka (zaguba) na:
   Sopstvenicite na mati~noto dru{tvo
   Nekontroliranoto u~estvo vo podru`nicite -                          -                         

-                          -                         

TETEKS AD
IZVE[TAJ ZA SEOPFATNA DOBIVKA 
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2021 2020

(000) MKD (000) MKD

Prihodi od proda`ba 26.452              48.080                       

Tro{oci na prodadeni proizvodi i stoki (21.055)            (36.637)                     

BRUTO DOBIVKA (ZAGUBA) 5.397                11.443                       

Ostanati operativni prihodi 66.778              110.905                     

Dobivki (zagubi) od vlo`uvawa 1.073                2.848                         

Administrativni i proda`ni rashodi (45.764)            (77.885)                     

Ostanati operativni rashodi (252)                 (1.386)                       

OPERATIVNA DOBIVKA (ZAGUBA) 27.232              45.924                       

Prihodi (rashodi) od finansirawe (66)                   (572)                          

Поволна набавка од стекнување на подружница 37.759              

Udel vo dobivkite (zagubite) na pridru`enite 

dru{tva 18.524              37.639                       

DOBIVKA (ZAGUBA) PRED ODANO^UVAWE 83.449              82.991                       

Rashod za danok od dobivka (3.090)              (4.794)                       

NETO DOBIVKA (ZAGUBA) ZA PERIODOT 80.359              78.197                       

Zarabotuva~ka (zaguba) po akcija
   Osnovna (MKD za 1 akcija) 194                   189                            

Teteks AD - Tetovo

KONSOLIDIRAN BILANS NA USPEH za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri
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2021 2020
(000) MKD (000) MKD

Neto dobivka (zaguba) za periodot 80.359         78.197                

Ostanata seopfatna dobivka:
Promeni vo objektivna vrednost na 
vlo`uvawa raspolo`livi za proda`ba 1.465           (1.380)                
Revalorizacija na nedvi`nosti (1.710)          (2.734)                
Kursni razliki od preveduvawe -                   (1.046)                 
Vkupno ostanata seopfatna dobivka (245)             (5.160)                
VKUPNA SEOPFATNA DOBIVKA 
(ZAGUBA) ZA PERIODOT 80.114         73.037               

Teteks AD - Tetovo
KONSOLIDIRAN IZVE[TAJ ZA SEOPFATNA DOBIVKA za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri
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Broj na 
Akcii

Iznos
Broj na 
Akcii

Iznos

Vo (000) MKD
Sostojba na 1 januari 2021 414.171     1.281.978   -             -              28.197        -                185.678       105.478        1.601.331        
Seopfatna dobivka:
Dobivka (zaguba) za periodot -               -                 -             -              -                 -                -                   80.359          80.359           
Kursni razliki od preveduvawe -               -                 -             -              -                 -                -                   -                   -                     
Revalorizacija na otu|eni 
nedvi`nosti -               -                 -             -              -                 -                (1.710)           -                   (1.710)             
Usoglasuvawe na prodadeni 
vlo`uvawa -               -                 -             -              -                 -                -                   -                   -                     
Dvi`ewe na usoglasuvawe na 
vlo`uvawa raspolo`ivi za 
proda`ba do nivna objektivna 
vrednost -               -                 -             -              -                 -                1.465            -                   1.465              
Vkupna seopfatna dobivka -               -                -             -              -                 -                (245)             80.359         80.114            
Transakcii so sopstvenicite:
Raspredelba na del od rezervite 
na akumulirana dobivka -                 -                   -                     
Izdvojuvawe za rezervi -               -                 -             -              3.543          -                -                   (3.543)           -                     
Pokrivawe na zaguba od 
prethodni godini -               -                 -             -              -                 -                -                   -                   -                     
Izdvojuvawe za investicii -               -                 -             -              -                   -                   -                     
Izdvojuvawe za dividendi i 
nagradi -               -                 -             -              -                 -                -                   (48.925)         (48.925)          
Korekcii od prethodni godini -               -                 -             -              -                 -                -                   -                   -                     
Sostojba na 31 dekemvri 2021 414.171     1.281.978   -             -              31.740        -                185.433       133.369        1.632.520       

Obi~ni akcii Sopstveni akcii
Revalorizai
onen vi{ok 

(NPO i 
vlo`uvawa)

Razliki 
od 

preveduva
we na 

stranski 
valuti

Rezervi 
(zakonski i 
statutarni)

KONSOLIDIRAN IZVE[TAJ ZA PROMENI VO GLAVNINATA za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri

Akumulirana 
dobivka
(zaguba)

Vkupno 
glavnina
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5.  КОРПОРАТИВНОУПРАВУВАЊЕ 

 

5.1. Принципи  и вредности на  корпоративно управување на Тетекс АД  

Тетово  

Тетекс АД Тетово  како друштво кое котира на македонската берза АД Скопје 
во 2021 година ден  на седницата на годишното собрание на акционери донесе  Кодекс за 
корпоративно управување. Кодексот за корпоративно  управување  подетално ги определува 
правилатаистандардите науправување ираководење наорганите ворамки на  управувачката 
структура на Друштвото, врз основа на кои се воспоставува транспарентен, јасен и разбирлив 
систем на управување. Ваквиот систем на управување же 
позитивнодавлијаеврзјакнењенадовербатанадомашните истранскиинвеститори,какои 

навработенитево Друштвото. 

Сите органи на Друштвотои  вработени, при вршење на своитеобврски 

инадлежности с е  водениододредбитесодржанивоовојкодекс. 
Друштвотопродолжи да се придржува кон проишаните принципи на 

корпоративно управување и тоа : 
- Принципнагарантирањенаправатаиинтереситенаакционерите 
- Принципнатранспарентност 
- Принципнаопштественаодговорност 
- Принципнаефикаснокорпоративноуправување 
- Принципнаподелбатананадлежности 

- Принципнаефикаснаконтроланафинансискитеи економскитеактивности 

- Принципнапочитувањеназаконитеи моралнитестандарди 

- Принцип на информирањеиодносисојавноста 
- Принципнаефективнозаемнодејствосовработенитеи одговорност  
- Принцип на избегнувањеи потенцијаленконфликт наинтерес, лојалностисоработка 
- Принцип на заштитаналичниподатоци 

 

Друштвото 

еднашгодишноизготвуваИзвештајзакорпоративноуправувањекојесоставенделнаГодишниотИ
звештајзаработењетона Друштвото.(прилог 1)ѝ 

 

.  

   5.2  Органи на управување  

 

       Управувањето во акционерското друштво  е организирано според едностепен 

систем на управување согласно одредбите на Законот за трговски друштва  
• Собрание на акционери 

• Одбор на директори  

- Собранието го сочинуваат акционери - сопственици на акционерскиот капитал. 

Основната главнина на Друштвото  изнесува  1.281.978.940,00 денари поделен на 
414171 обични акции. 

- Одборот на директори одржа 13 седници на кои беа разгледувани сите битни 

елементи од работењето на Друштвото, стратегија на Друштвото и донесени одлуки  

од  тековното работење на Друштвото 

Составот на Одборот на директори  е утврден согласно Законот и статутот на Тетекс АД Тетово  и 

тоа :Борислав Трповски –Претседател   на Одборот на директори, М-р Глигорие Гоговски –

Генерален директор , Стеван Томоски неизвршен член., Евгенија Трпкоска неизвршен член , 

Звонимир Ристоски неизвршен независен  член, Драгица Јовановска неизвршен независен  член 

На неизвршните членови на одборот на директори им  за 2021 год , им е исплатен месечен паушал 

од нето 14.000  односно вкупно 840.000ден.  

На Генералниот директор по основ на менаџерски договор  во 2021год. му сеисплаќаше месечен 

надомест од 180.000, односно за 2021 год. вкупно 2.160.000ден.  
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Извештајот за работа на Одборот на директори е посебен извештај кој се разгледува 
како посебна точка на годишното собрание.  

 

5.3  Извештај за собрание на акционери 

Во текот на 2021 година, Друштвото одржа Годишно  собрание на акционери  на ден 

30.03.2021 год. при што беше испочитуван принципот за остварување на правата и интересите 
на акционерите. Акционерите своите права во друштвото ги остваруваат на Собранието на 
друштвото и имаат еднаков третман согласно правата кои произлегуваат од  нивните акции. 

Друштвото ги штити правата и интересите на акционерите на тој начин што овозможува 
остварување на нивните права да предлагаат точки на дневен ред, поставуваат прашање во 

врска со точките на дневниот ред, да се вклучуваат во дикусијата, да даваат забелешки на 
текот на седницата на Собранието и да бараат истите да бидат внесени во Записникот од 

Собранието. Друштвото при свикување Собранието на акционери, во целост ја испочитува 
пропишаната постапка за свикување на Собранието, достапноста на информациите, 
постапката за пријавување/учество, како и начинот на водењето на Собранието.  

. 

• На годишното собрание одржано на 30.03.2021 год. Собранието на акционери на 
Тетекс АД Тетово, донесе одлуки за усвојување на годишната  сметка за 2020  год, белешките 
кон финансиските извештаи и применетите сметководствени политики, ја усвои 

консолидираната сметка, одлука за распределба на добивка,и дивиденден календар, одлука за 
избор на овластен ревизор, го усвои Извештајот на Одборот на директори и ја одобри работата 
на членовите на Одборот, го усвои извештајот од внатрешна ревизија,  одлука за усвојување 
финансиски план и го донесе Кодексот на корпоративно управување на Друштвото.  

 

5.4  Големи зделки и зделки со заинтересирани страни  

 

Во 2021  год. во работењето на Друштвото нема реализирано големи зделки ниту пак 

има реализирано зделки со заинтересирани страни.  

 

5.5. Управување со ризик  

 

Менаџментот на Тетекс АД Тетово  врши надгледување на ризиците во сите деловни 

активности на друштвото со цел ризиците што се превземаат да бидат во границите на 
претпазливост.управувањето со ризиците на Друштвото се фокусира на непредвидливост на  
економското опкружување   и минимализирање на потецијално очекувани ефекти врз 
работење на Друштвото  како на пример. 

-ризик од промени во девизен курс- промената на девизнитекурсеви не може даго наруши 

тековното работење. 
- ризик од промена на цени –Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарни цени , на 
инпутите, но истото е надвор од контрола на Друштвото  

- ризик од ликвидност- Друштвото нема ликвидности проблеми затоа што води политика на 
навремено обезбедување  на потребни парични средства за плаќање доспеани обврски  

 

5.6. Исплата на дивиденда  

 

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденда се додека истата не се потврди  

на Годишното собрание на акционери. 

- На   30.03.2021 година Годишното собрание на акционери одобри пресметка и исплата 
на бруто дивиденда по акција  од  110,00 денари.  

- на 28.10.2021 год. Одборот на директори на Друштвото  донесе  Одлука за 
распределба на аванс на дивиденда за периодот јануари –септември 2021 год. и одобри 

пресметка и исплата на бруто дивиденда по акција  од   110,00   денари.  

 



16 

 

 
  



17 

 

Прилог 1  

 

 

   Извештај за корпоративно управување 

 

Тетекс АД Тетово  како друштво кое котира на македонската берза АД Скопје во 2021 година, 
на  ден  30.03.2021   на седницата на Годишното собрание на акционери на Друштвото  донесе  
Кодекс за корпоративно управување.      

Корпоративно управување значи стандардизација на процесите, процедурите и однесувањето 

во  Друштвото, кое се заснова врз принципите на одговорност, транспарентност, и контрола 
во одлучувањето, во секојдневното работење и известувањето за актуелните состојби. 
 

Корпоративно управување во Друштвото  подразбира: 
 

• Дефинирани правата и одговорности на членовите на органите на 
управување и на другите вработени. 

• Следење на ризици на кое е изложено Друштвото. 

• Воспоставени  механизми на внатрешна  контрола 
 

• Независна внатрешна ревизија 
 

• Транспарентност во работењето на Друштвото 
  

Во текот на 2021 год. Друштвото  во севкупното свое работење се придржуваше кон пропишаните 
принципи во Кодексот за корпоративно управување бр.       од 30.03.2021 год. кој кодекс е објавен 

на веб страната на Друштвото и со тоа јавно достапен на сите заинтересирани страни и тоа : 
 

1.1 Основни принципи на корпоративното управување 
 

- Принцип на гарантирање на правата и интересите на акционерите 
Друштвото им гарантира на сите свои акционери остварување на правата од акции утврдени 

во законските прописи и Статутот на Друштвото. Секој акционер има еднакво право да 
учествува во донесувањето нa одлуки на Собранието, да биде кандидиран и избран за член и 

да кандидира членови на органите на Друштвото. Акционерите имаат право да бидат 
информирани од Одборот на директори за активностите и работењето на Друштвото. 

 

- Принцип на транспарентност 

Друштвото, согласно законските одредби, објавува и доставува податоци и информации во 

врска со неговото работење, финансиската состојба, акционерската структура и промените на 
истата. 
 

- Принцип на општествена одговорност 
Друштвото ги поддржува принципите на корпоративната општествена одговорност за своите 
корпоративни активности кон акционерите, клиентите, деловните партнери, кон општеството 

и државата,со почит кон поединците и нивните права и слободи. 
 

- Принцип на ефикасно корпоративно управување 

Активностите на органите на управување се насочени кон исполнување на стратешките цели и 

корпоративните вредности на Друштвото. 
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- Принцип на поделбата на надлежности 

Поделбата на надлежностите помеѓу органите на Друштвото, одредувањето на нивните 
надлежности и одговорности овозможува успешно спроведување на системот на 
корпоративното управување, поставен со овој Кодекс. 
 

- Принцип на ефикасна контрола на финансиските и економските активности 

За да ги прегледува и потврдува нејзините финансиски извештаи, Собранието на Друштвото 

годишно избира лиценцирана професионална ревизорска институција-Друштво за ревизија, 
кое не е во никаква заемна врска со Друштвото и кое  овозможува успешно спроведување на 
системот на корпоративното управување, поставен со овој Кодекс и нејзините акционери. 

Во Друштвото има организирано независна организациона единица за внатрешна ревизија 
/Служба за внатрешна ревизија/ чии вработени извршуваат исклучиво работи од доменот на 
внатрешната ревизија, а нејзина примарна цел е да обезбеди ефикасност и адекватност на 
системот на внатрешна контрола на Друштвото. 
 

- Принцип на почитување на законите и моралните стандарди 

Друштвото ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива, како и во 

согласност со принципите за корпоративна и деловна етика. 
 

- Принцип на информирање и односи со јавноста 

Друштвото ги објавува годишната сметка и финансиските извештаи согласно законските 
прописи. 

Друштвото им обезбедува на своите акционери, инвеститори и други заинтересирани лица 
слободен и лесен пристап до информациите на Друштвото, стратегијата, плановите, целите и 

очекувања во развојот. 
Вработените во Друштвото се обврзани да ги чуваат како доверливи информациите стекнати 

при извршувањето на нивните работни обврски. Доверливите информации може да бидат 
соопштени или објавени само во случај и на начин предвиден со закон. Друштвото  ја 
минимизира можноста од појавување на конфликт на интереси и злоупотреба на внатрешни 

информации. 

 
- Принцип на ефективно заемно дејство со вработените и одговорност  

Друштвото инвестира во квалификуван персонал како основа на долгорочен успех, 

континуирано се грижи за едукација, професионално и стручно усовршување на вработените, 
мотивација, социјална сигурност и личен напредок на вработените, заради достигнување на 
високи стандарди во исполнувањето на професионалните задачи и обврски. Од сите 

вработени  се очекува да ги извршуваат работите ефикасно и навремено според нивната 
стручност, знаење, способности, одговорности и задачите кои им се доверени и да се 
однесуваат на начин на кој ќе придонесат за одржување и зголемување на довербата и угледот 
на Друштвото. 

 

- Принцип на избегнување на потенцијален конфликт на интерес, лојалност и 

соработка 

Вработените во Друштвото треба да избегнуваат ситуации кои би можеле да поттикнат 
конфликт на интерес. Конфликт на интерес настанува таму каде што лицето има приватни или 

лични интереси, кои влијаат или можат да влијаат на непристрасноста и на објективното 

извршување на нивните обврски. Под приватни или лични интереси се мисли на 
потенцијалните поволности за нив, за нивните семејства, за другите нивни роднини. За 
Вработените во Друштвото, лојалноста не значи само исполнување на задачите кои им се 
доверени од нивните претпоставени, но исто така опфаќа и помагање, советување, отвореност 
и транспарентност во односите со претпоставените и колегите. За работата која е во тек секој 
вработен треба даги информира засегнатите колеги. Лицата со посебни права и одговорности 
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ќе даваат инструкции на колегите со коишто работат, за начинот на соработка и комуникација, 
на начин кој е јасен и разбирлив, без разлика дали е вербален или пишан. 
 

- Принцип на заштита на лични податоци 

Вработените во Друштвото кои во своето работење имаат пристап до лични податоци на 
граѓаните, треба да ги почитуваат принципите наведени во Законот за заштита на личните 
податоци во однос на процесирањето на личните податоци и слободното движење на тие 
податоци. 

Водено од интересите на нејзините акционери, клиенти, деловни партнери и сите 
заинтересирани субјекти, Друштвото постојано ќе врши набљудување и контрола на 
усогласеноста на нејзините активности со одредбите од овој Кодекс. 
 

Во октомври 2021 год. од страна на Македонската берза усвоен е  Кодекс за корпоративно 

управување, чија цел е  Кодексот да промовира ефикасно и ефективно управување и отчетност 
кај котираните друштвакако и да го подобри работењето на друштвото на повеќе начини.Со 

овој Кодекс,друштвата чии акции котираат на Официјалниот пазар на Македонска берза на 
хартии од вредност АД Скопје коишто ги исполнуваат условите утврдени во член 42-а од 

Правилата за котација на Берзата. треба на годишно ниво да известуваат за тоа дали ги 

применуваат најдобрите практики пропишани во овој Кодекс.  
На ден 31.12.2021 година стапија во сила најновите измени на Правилата за котација на 
Македонска берза, усвоени од Одборот на директори на Берзата на 21.12.2021 година, а за 
коишто е добиена согласност од Комисијата за хартии од вредност на 27.12.2021. Овие 
најнови измени на Правилата за котација се поврзани со начинот и динамиката на 
имплементација на новиот Кодекс за корпоративно управување од страна на котираните 
акционерски друштва, кои самостојно, врз основа на нивната проценка и деловна 
политика, можат да одлучат дали во нивните годишни извештаи за работење во 2021 година 
(што ќе ги усвојуваат во 2022 година) ќе известат за досегашната примена на корпоративните 
практики предвидени во новиот Кодекс. Ова нормативно решение е донесено имајќи ги 

предвид барањата на дел од котираните друштва кои за динамиката на имплементација на 
новиот Кодекс реагираа преку Стопанската комора. По истекот на 2022 година примената на 
Кодексот ќе биде задолжителна за сите друштва што ќе ги исполнуваат пропишаните 
критериуми. 

 

Поради наведеното и краткиот рок за имплемантација, Тетекс АД Тетово во овој годишен 

извештај известува само за примената  на Кодексот  за корпоративно управување за Тетекс АД 

Тетово донесен на седницата на годишнто собрание на ден 30.03.2021. год.  

  

Ревидирањето  на Кодексотзакорпоративноуправување на Тетекс АД Тетово е извршено и 

истиот е усогласен со Кодексот за копроративно управување донесен од Македонска берза и 

како предлог ќе биде доставен до Собраниетона акционери на Друштвото .  

        


