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Предговор кон второто дополнето издание 
 

Книгата ,,Финансиски менаџмент” е резултат на повеќегодишна работа и 
проучување на обемна стручна и научна литература од страна на авторите. 
Основната намена на оваа книга е да им помогне на студентите во стекнување 
на неопходните знаења од областа на деловните финансии, но, секако таа 
може да им користи и на кадрите од бизнис секторот во унапредување на 
процесот на одлучување во делот на корпоративните финансии.  

Финансискиот менаџмент претставува суштински дел од економските и 
неекономските активности при одлучувањето за ефикасни јавни набавки и 
користењето на финансиите на профитабилен начин. Денес, предмет на 
изучување на финансискиот менаџмент е проширен со иновативни и 
мултидимензионални функции во областа на бизнисот, како и со влијанието на 
индустријализацијата, финансискиот менаџмент стана важен дел од бизнис 
интересите и тие се повеќе се концентрираат во областа на финансискиот 
менаџмент. Оваа научна дисциплина денес се разви и како корпоративни 
финансии, бизнис финансии, финансиска економија, финансиска математика и 
финансиски инженеринг. Со тоа разбирањето на основниот концепт за 
финансиски менаџмент станува суштински дел за студентите на економија, 
трговија и менаџмент. 

Желбата на авторите е на што поцелосен, попрецизен, јасен и 
разбирлив  начин да им се прикаже и доближи мошне опширната и комплексна 
област на финансискиот менаџмент користејќи притоа аналитички пристап во 
разработката на современи методи и техники. 

Книгата треба да им овозможи на читателите подобро запознавање со 
содржините на финансискиот менаџмент, да им се даде поширока и пореална 
димензија и да се укаже на современите тенденции во областа на 
корпоративните финансии. 

Финансискиот менаџмент нуди одговори на мноштво прашања кои се 
поврзани со вкупното делување и функционирање на компаниите. Овде, секако 
тежиште се дава на работењето и финансирањето на компаниите, претставено 
преку оперативни, инвестициски и финансиски активности, како и утврдувањето 
на неопходните средства и извори за нивно извршување. Едновремено 
поврзување на наведените активности во функција на донесување на вистински 
одлуки претставува основен услов и задача на финансискиот менаџер. Се 
разбира, сето тоа во насока на постигнување на крајната цел, зголемување на 
вредноста на компанијата, односно зголемување на богатството на 
акционерите. Во таа смисла, финансискиот менаџмент треба да даде одговор 
на оптималната употреба, односно користење на средствата, обезбедување  
извори за нивно финансирање, обезбедување оптимален трошок на 
ангажираниот капитал, одлучување за распределбата на добивката, политиката 
на дивиденди итн., со цел остварување на наведената крајна цел.  

Содржината по која е разрботена оваа книга одговара, пред сè, на 
структурата на предметот Финансиски менаџмент, од наставниот план и 
програмата на Економскиот факултет при универзитетот Гоце Делчев-Штип. 
При содржинското покривање на соодветната проблематика од деловните 
финансии е направен обид за што поконкретна, појасна и поразбирлива 
обработка на оние тематски целини, прашања и проблеми коишто ќе овозможат 
непосредна примена во практиката. Содржините, на ова дополнително издание 
на книгата се збогатени тие одговараат на современите изучувања, видувања и 
анализи на финансискиот менаџмент кои се изучуваат на водечките светски 
високо-образовни институции, како и од сознанијата на водечки автори од оваа 
област во светот. 

Авторите ќе им бидат благодарни на секој корисник на книгава што ќе 
упати добронамерни забелешки, зашто секогаш може и подобро. 
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Во оваа можност им изразуваме посебна благодарност на рецензентите 
д-р Трајко Мицески и д-р Оливера Трајковска-Ѓоргиева, кои со својот авторитет, 
научно и стручно ниво, нè обврзуваа во текот на изработката на овој труд да 
внимаваме на секој напишан збор, на секоја искажана мисла и утврден 
заклучок. 
 
Штип, септември, 2015 година                                                   Авторите,                                                          
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ПОИМ ЗА ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ 

1. Финансискиот менаџмент  

Финансиски менаџмент може да се разгледува двострано - како научна 
дисциплина и како функција на претпријатие. Финансиски менаџмент како 
научна дисциплина се развива од науката за финансии и го проучува 
управувањето со финансиите во претпријатието. Финансискиот менаџмент е во 
тесна врска со другите научни дисциплини, а особено со сметководството и 
економијата. Финансискиот менаџмент претставува специјализиран вид на 
менаџмент. Тој ја одразува фундаменталната основа на менаџментот.   

Финансискиот менаџмент како функција на претпријатието ги опфаќа 
активностите на претпријатието кои се однесуваат на стекнување, 
финансирање и управување со имотот, имајќи ја предвид основната цел на 
работењето. Управувањето со финансиите се врши преку управување на 
паричните текови на претпријатието. Управувањето со финансиската дејност се 
остварува врз основа на познавање на: економијата, финансиското право, 
информатиката, сметководството, математичките и статистичките методи, 
теоријата на прогнозирање и планирање и др.  Финансискиот менаџмент 
опфаќа планирање, организација, мотивација, контрола и др.  Определувањето 
на поимот финансиски менаџмент е во тесна врска со одредувањето на поимот 
финансиски односи.  

Според поширокото сфаќање, финансиските односи го опфаќаат 
процесот на репродукцијата во целина. Во таа смисла и финансискиот 
менаџмент во поширока смисла може да се дефинира како компонента на 
финансиската политика, која опфаќа дејност насочена кон постигнување на 
поставените цели со користење на одбраните инструменти. Ваквиот пристап 
претставува физиократски. Припадниците на овој правец за главен извор на 
богатство го сметале производството. Според потесното сфаќање, 
финансиските односи не го опфаќаат целокупниот процес на репродукцијата, 
туку само фазата на распределба. Во таа смисла финансискиот менаџмент 
може да се дефинира како целосен метод на најдобра прераспределба на 
приходите, заради зачувување на привремено слободните парични средства. 
Ваквиот пристап одговара на меркантилизмот. Припадниците на овој правец 
сметале дека изворите на богатство се наоѓаат во трговијата.  

Специфичноста на финансискиот менаџмент е во тоа што тој се базира 
на неколку основни категории: вредност на паричните ресурси, парични текови, 
претприемнички и финансиски ризици, цена на капиталот, ефикасен пазар, 
обрт на капиталот, солвентност и др.  

Неопходно е секогаш да се прогнозира, планира и оценува како одделна 
одлука ќе влијае на ефикасноста на претпријатието, стопанската гранка и 
националното стопанство во целина. Покрај тоа, треба да се проценува дали 
одделни одлуки ќе доведат до одредени нарушувања.  

            Финансискиот менаџмент има посебно место во системот на 
менаџментот, поради тоа што постои тесна врска на финансиите со 
управувањето, технологијата, ресурсите, кадрите и сл. Често изворите на 
финансиските проблеми се  наоѓаат во тие области. Од друга страна, грешките 
во финансискиот менаџмент може да доведат до негативни последици во 
областа на управувањето со технологиите, ресурсите, кадрите и сл. Во општиот 
менаџмент се забележува дека проблемите во областа на финансиите често се 
врзани за флуктуација на кадри, застарени технологии и сл.  
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Во нашата земја, како и во други земји кои поминуваат преку транзиција 
на сопствеништво и управување, финансискиот менаџмент го добива 
вистинското значење. Во овие земји, покрај претпријатијата кои биле во 
општествена сопственост или државна сопственост, речиси и да не постоеле 
други стопански субјекти. Покрај тоа, макроекономската политика и стопанскиот 
систем на тие земји го намалувале значењето на парите, па и активностите кои 
ги опфаќа финансискиот менаџмент имале помало значење.  

Наспроти нашата ситуација, финансискиот менаџмент во земјите со 
пазарно стопанство одамна станал значајна научна и практична дисциплина.  

 

2. ФИНАНСИСКИ ЦЕЛИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

2.1. Главна финансиска цел на претпријатието 

  Целите на финансискиот менаџмент се наоѓаат надвор од финансиите, 
односно, тие не се цел сами за себе. Тие треба да одржуваат очекуван 
социјален и економски резултат на финансискиот менаџмент.  

Специфичноста на целите на финансискиот менаџмент се состои во 
нивното формулирање. Основната цел на финансискиот менаџмент на ниво на 
државата е зацврстување на системот на социјални односи кои постојат во 
дадена држава. За демократска држава тоа подразбира разработка и 
реализација на таквите одлуки, кои не би смееле да ги доведат посебните 
слоеви на општеството во недозволена состојба. Затоа, при донесување на 
одлуки во финансискиот менаџмент треба да се проценат нивните последици 
не само во апсолутна димензија, туку и од позиција на нивната дозволеност со 
правната нормираност. При донесување на финансиски одлуки треба да се 
настојува:  

      a) да се намали веројатноста да се донесат погрешни одлуки;  

      б) да се намалат трошоците за нивна реализација;  

      в) да се намали ризикот кај реализација на одлуките и сл.   

Постојат повеќе финансиски цели на претпријатието. Главна финансиска 
цел на претпријатието претставува зголемување на профитот. Акционерите 
тежнеат за себе да обезбедат максимална економска корист преку работење на 
претпријатието. Заради тоа, за акционерите основна цел на работењето на 
претпријатието е зголемување на нивните имоти, богатства и благосостојби. Во 
акционерските друштва таа цел се остварува преку создавање на вредност на 
акционерите. Таа вредност се искажува со пазарната вредност на акцијата на 
претпријатието, што е резултат на три главни одлуки: a) одлука за инвестирање 
(вложување); б) одлука за финансирање и в) одлука за дивиденда и задржана 
добивка. Успехот на овие одлуки може да се измери преку ефектот што тие 
одлуки го имаат на акцијата.  

   a) Одлуката за инвестирање (вложување) во материјален, финансиски 
или друг имот влијае на структурата на имотот во активата, ризикот и 
сигурноста на вложувањата. Кога вложувањата се сигурни, нискоризични и 
рентабилни, реализацијата на таквите одлуки доведува до зголемување на 
пазарната вредност на акцијата, а со тоа и вредноста на претпријатието и 
имотот на акционерите. Донесувањето на овие одлуки  започнува со 
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одредување на вкупниот износ на имот кој е потребен за работење на 
претпријатието.   

   б) Во тесна врска со одлуката за инвестирање е и одлуката за 
финансирање, со која се дефинира структурата на финансирање на 
претпријатието. Со оваа одлука се одредува начинот на набавување на 
средствата за покривање на сите обврски на претпријатието. Тие средства 
можат да се обезбедат од сопствени или туѓи извори. Кога може да се 
обезбедат долгорочни извори на финансирање, тоа придонесува за поголема 
рентабилност на вложувањето и зголемување на вредноста на акцијата, под 
услов изворите на финансирање да се евтини и да е обезбедена оптимална 
комбинација на финансирање.  

в) Одлуката за дивиденди и задржана добивка придонесува за 
зголемување или намалување на пазарната вредност на акцијата и вредноста 
на претпријатието. Исплатата на поголеми дивиденди ја зголемува 
побарувачката на акциите, што делува на зголемување на пазарната вредност 
на акциите. Одлуката за задржување на добивката претставува вид на одлука 
за финансирање, бидејќи добивката го зголемува трајниот капитал на 
акционерското друштво, кој може да се користи за финансирање на 
инвестиции, односно за реализација на одлуката за инвестирање.  

   Бидејќи сите три одлуки се меѓусебно зависни, треба да тежнеат кон 
оптимална комбинација на тие одлуки во однос на главната финансиска цел на 
акционерско друштво - зголемување на профитот. При донесување на овие 
одлуки мора да се води сметка со нив да не се загрози опстанокот на 
претпријатието.  

   3. Често како доказен начин на максимизација на профитот заговара 
максимизација на заработките по акција. Меѓутоа, ова не може да биде 
соодветна цел, бидејќи тој не ги одредува роковите и траењето на очекуваните 
приноси. Во врска со тоа, може да се постави прашањето - дали 
инвестициониот потфат кој ќе оствари принос од 1.000.000 денари, по пет 
години ќе биде повреден од проектот кој ќе оствари годишен принос од 150.000 
денари секоја година во наредните пет години? Одговорот на ова прашање 
зависи од временската вредност на парите за претпријатието и инвеститорите.  

 Друг недостаток на вака поставената цел при работењето на 
претпријатието е ризикот. Секој инвестиционен проект има свое ниво на ризик, 
што значи дека едни се поризични од другите. Затоа е очекувано движењето на 
заработките по акција да се различни кај различни инвестициони проекти. 
Финансискиот ризик влијае и на вкупниот ризик на инвеститорот. Две 
претпријатија можат да имаат исти очекувани заработки по акција. Меѓутоа, 
доколку заработката на едното претпријатие повеќе флуктуира од заработката 
на другото, пазарната цена на акцијата на другото претпријатие може да биде 
повисока.  

  При вака поставени цели не се води сметка за влијанието на 
политиката на дивиденди на пазарната цена на акцијата. Кога  максимизација 
на заработка по акција би била единствена цел, претпријатието не би 
исплаќало дивиденда, бидејќи со задржување на добивката и нејзино 
натамошно инвестирање по некоја позитивна стапка на принос ја зголемува 
заработката по акција. Mаксимизацијата на заработка по акција не би била 
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задоволителна цел сама по себе, во мерка со која исплатата на дивидендата 
може да влијае врз вредноста на акцијата.1 

 Имајќи ги предвид наведените причини, целта максимизација на 
заработката по акција не мора да биде иста како и сета максимизација на 
пазарната цена на акцијата. Пазарната цена на акцијата претставува проценка 
на вредноста на  претпријатието од страна на сите учесници во финансискиот 
пазар. При формирање на овие цени се земаат предвид сегашната и идната 
заработка по акција, временскиот период, траењето и ризикот на тие заработки, 
дивидендната политика на претпријатието, како и останатите факти релевантни 
за пазарната цена на акциите. Пазарната цена служи како барометар за 
успешноста на работењето, поради тоа што покажува колку менаџментот 
работи во корист на акционерите. Акционерите кои се незадоволни од 
работењето на менаџментот можат да ги продадат своите акции и добиените 
средства да ги вложат во друго претпријатие. Ако направат така и другите 
незадоволни акционери, тоа ќе придонесе да се намали пазарната цена на 
акцијата.2     

2.2. Споредни финансиски цели на претпријатието 

  Покрај главната финансиска цел, постои и споредна цел, односно: a) 
максимизација на нето-добивката во долг рок и б) јакнење на финансиската 
сила.  

    1) Нето-добивката претставува дел од бруто-добивката (намалена за 
камати и даноци), која му останува на располагање на претпријатието. Нето-
добивката во акционерските друштва се дели на: 1) дивидендна добивка, од 
која се врши исплата на дивиденда, 2) задржана добивка, која го зголемува 
трајниот капитал на претпријатието и се користи за финансирање на развојот, 
покривање на загуби, исплата на дивиденди во случај на недостаток на нето-
добивка и 3) резерви, за покривање на деловен и финансиски ризик. Нето-
добивката е услов за опстанок на претпријатието во конкурентската борба на 
пазарот.  

   Максимизацијата на вкупната добивка на претпријатието не е најдобро 
мерило за добро финансиско управување. Акционерското друштво може да ја 
зголеми  вкупната добивка, да ја инвестира во обврзници или други ХВ, а 
акционерите од тоа да немаат финансиска корист, барем не во сегашноста. 
Покрај тоа, акционерското друштво може да ја зголеми добивката со издавање 
на нови акции, а притоа да не дојде до опаѓање на заработката по акција, ако со 
пропорционално зголемување на бројот на акциите треба да се зголеми и нето-
добивката од која се врши исплата на дивиденди. Заради тоа, подобар е 
критериумот мерка на профитабилност на заработка по акција (нето-вкупен 
профит).  

 Од аспект на остварување на добивка, цел на претпријатието е 
максимизација на нето-добивка, која може графички да се прикаже на 

                                                 
1 J. Van Horne, J. Wachowicz, Osnove finansijskog menadžmenta, Zagreb, 2002, str. 5.  

2 J. Van Horne, J. Wachowicz, cit. delo, str. 5. 
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следниов начин: 

 

Шематски приказ на целите на максимизација на нето-добивката 

   2) Јакнењето на финансиската сила претставува втора цел на 
финансискиот менаџмент во претпријатието. Финансиската сила ја сочинуваат 
две компоненти: a) квантитативна и б) квалитативна.  

a) Квантитативната финансиска сила претставува обем и вредност на 
имотот. Оваа компонента подразбра: 1) усогласеност на основните средства со 
работните задачи и 2) усогласеност на основните средства со обртните 
средства. Ако основните средства не се усогласени со работната задача, 
последицата може да биде недоволно користење на капацитетите или тесни 
грла во производството. Неусогласеноста на основните и обртните средства 
може да предизвика застои во производството или во вршењето на услугите и 
сл.   

     Обртните средства треба да се користат за опслужување на основните 
средства, но во минимална количина и вредност која ќе предизвика најмалку 
трошоци. Затоа треба да се тежнее кон оптимален обем на основните и 
обртните средства. Во рамките на квантитет на финансиската сила, треба да се 
настојува: 1) усогласеност на краткорочното и долгорочното финансирање, 2) 
усогласеност на сопствениот и туѓиот капитал и 3) одржување на финансиската 
рамнотежа. Квантитетот на финансиската сила го условува обемот на 
работењето.  

 

  б) Квалитетот  на финансиската сила  го сочинуваат:  

1) трајна способност на плаќање на обврските во рок (солвентност);  

2) трајна способност на краткорочно тековно работење и долгорочно 
финансирање на развојот;  

3) трајна способност на вложувања во материјален, финансиски и друг 
имот;  

4) задржување на вредноста на сопствениот имотот (работење без 
загуби);   

МАКСИМИЗАЦИЈА НА НЕТО-ДОБИВКАТА 

Максимизација на 

приходите 

Минимизирање 

на трошоците 

Минимизирање 

 на даноците 

Зголемување 
на обем на 

продажба 

Зголемување 

на цените 

Намалување 
на постоја-

ните 

трошоци 

Намалу-
вање на 

варија-

бил. 

трошоци 

Намалу- 
вање 

на 

даноч. 

основ. 

Намалување 
на 

даночните 

стапки 
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           5) зголемување на имотот на сопственикот со остварување на нето-
добивка и задржување на добивка и  

           6) трајна способност на задоволување на потребите на работниците, 
менаџерите и државата (собирање на данок).  

   Квалитетот на финансиската сила ја условува можноста за работење, 
заради што е примарен во однос на квантитетот. Квалитетот на финансиската 
сила подразбира способност на плаќање, финансирање, инвестирање и сл. Без 
оваа способност нема ни можност за добро работење и опстанок на 
претпријатието. Без финансиска сила не може да се оствари позитивен 
финансиски резултат и максимизирање на нето-добивката и заработката по 
акција. Од друга страна, без позитивен финансиски резултат и задржана 
добивка не може да јакне финансиската сила на претпријатието, ниту може да 
се максимализира вредноста на имотот и богатството на акционерите.  

 

3. СПРОТИВНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ И ЦЕЛИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКО 
ДРУШТВО 

Меѓу одделни учесници во акционерското друштво постојат заеднички, 
но и спротивни интереси. Интересот на акционерите е да го зголемат својот 
имот. Работниците се заинтересирани за подобри плати и за подобри услови за 
работа. Во врска со работата, претпријатието и државата имаат соодветен 
интерес - да наплатат што повеќе даноци и други давачки. Овие цели и 
интереси се често меѓусебно спротивставени и исклучувачки. Со поголемото 
задржување на добивка се врши исплата на помали дивиденди. Поголеми 
плати на работниците влијае на намалување на добивката и заработката по 
акција.  

  Одвоеноста на сопствеништвото од контролата  може да доведе до 
судир (спротивставеност) помеѓу сопствениците и менаџерите, бидејќи целите 
на менаџерите можат да се разликуваат од тие што ги имаат акционерите во 
претпријатието. Во таква ситуација менаџментот може да делува во сопствен 
интерес, а не во интерес на акционерите.  

     Менаџерите можат да се замислат како агенти на акционерите. 
Очекувајќи дека менаџерите ќе работат во нивни интерес, акционерите им го 
пренесуваат на менаџерите правото на донесување одлуки. Меѓутоа, треба да 
се има предвид дека менаџерите ќе донесуваат оптимални одлуки само ако се 
мотивирани и ако акционерите на погоден начин ги контролираат. Мотивација 
се подразбира, односно вклучува висина на заработка, можност за добивање 
акции и други привилегии (на пр. стручно усовршување, користење на 
автомобил од претпријатието и сл.). Надзорот се спроведува со ревизија на 
финансиските извештаи, ограничување на менаџерските одлуки, систематска 
контрола на привилегиите на менаџментот и сл.   
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II. ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ 

Со финансиското планирање, финансиската моќ на компанијата (какo 
основна цел на финансиската политика) во вредносен израз ја става во време и 
простор. Временската димензија се изразува преку согледување на 
временскиот хоризонт во кој оваа цел ќе се оствари, додека просторната 
димензија го одредува местото во кое оваа цел ќе биде реализирана. 

Во методолошка смисла, финансиското планирање има за задача да 
изработи и презентира сеопфатен и координантен план на активности на 
претпријатието и да ја искаже неговата потреба за деловни средства и извори 
на финансирање, за определен временски период во вредносна форма. 

Финансиското планирање претставува облик на искажување на различни 
видови планови на финансиски показатели. Тие планови се однесуваат на 
набавки, производството, продажбата и развојната функција. 

Во финансиските планови целта на финансиската политика (т.е. 
финансиската сила) во вредносен израз се става во време и простор. Од 
финансиските планови може да се види: што треба да се направи, како, која 
цел ќе се оствари, кога и каде?  

Финансиското планирање има информативно-координативно значење 
врз основа на информациите за финансиското работење на 
организациите/претпријатијата, бидејќи на него се координираат сите 
финансиски активности  во процесот и се донесуваат многу финансиски одлуки. 
Работите на финансиско планирање опфаќаат изработка на месечни, 
квартални, годишни, петгодишни (среднорочни) и долгорочни финансиски 
планови, утврдување на планови на материјални трошоци и амортизација, 
планови на реализација, планови на приходи и расходи, планови на 
инвестиции, кредитни планови, потоа разни претпресметки (даноци и 
придонеси, цени и останати законски и договорни обврски). 

Постојат принципи до кои мора да се придржуваат финансиските 
стручњаци при спроведување на процедурите на финансиско планирање:  

- принцип на систематичност,  
- принцип на јасност,  
- принцип на потполност,  
- принцип на еластичност,  
- принцип на временска точност и  
- принцип на точност на износите.  

 
Во финансискиот план се дефинираат: изворите на финансирање, 

распределбата на финансиските ресурси, задолжителни плаќања, рокови на 
реализација, финансиски мерки итн. Во врска со тоа, финансиското планирање 
може да се подели во две етапи: 
1. планирање на финансиски извори и текови и  
2. сопствено финансиско планирање. 

Според периодот за кој се врши планирањето, постојат: долгорочно (за 
период од 5 и повеќе години), среднорочно (до 5 години) и краткорочно 
планирање (до една година). 

За разликување на финансиските планови по видови се користат 
следниве критериуми: редовност во составување, временски период и цел на 
составување.  

Во поглед на редовноста во составувањето, финансискиот план може да 
биде: тековен (тој е или редовен т.е. се составува редовно на одреден 
временски период или вонреден т.е. се составува по потреба) и еднократен 
(или специјален се составува повремено). 

По временска димензија финансиските планови се делат на: 
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- перспективни (кои проектираат според основниот перспективен план 
на претпријатието и долгорочните потребни финансиски средства); 

- основни годишни финансиски планови кои претставуваат 
финансиски израз на годишните планови на производството;   

- оперативни финансиски планови за пократок временски период 
(полугодие, квартал, месец). 

По цели на составување се делат на: планови на прилив и одлив (т.е. 
планови за текот на парични средства и ликвидност), планови за одделни 
видови средства и нивните извори и планови на приходи и расходи, 
односно за бруто и нето-добивка. 

 
Финансиското планирање опфаќа: 
а) план на продажба,  
б) план на трошоци, 
в) план на паричните текови,  
г) планиран  биланс на успех, 
д) планиран биланс на состојба. 

 
Елементи на финансискиот план во претпријатие: 

 

 
 
                                                                                                               
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 

Планот на продажба – појдовна основа за изработка на планот на 
паричните текови е предвидување на продажбата или планот на продажбата. 

ПЛАН НА ПРОДАЖБА 

ПЛАН НА НАБАВКА 

ПЛАН НА 

ПРОИЗВОДСТВО 

ПЛАН НА ПРИХОДИ 

- ДЕЛОВНИ 

ПРИХОДИ, 

- ПРИХОДИ ОД 

ФИНАНСИРАЊЕ, 

- ВОНРЕДНИ 

ПРИХОДИ 

ФИНАНСИСКИ ПЛАН 

ПЛАН НА ИЗВОР 

НА СРЕДСТВА 

- сопствени извори 

- туѓи извори 

- денарски извори 

- девизни извори 

ПЛАН НА 

ВЛОЖУВАЊА 

- основни средства 

- обртни средства 

ПЛАН НА КАДРИ 

- менаџмент 

- извршители 

ПЛАН НА 

ЛИКВИДНОСТ 

СОЛВЕНТНОСТ И 

ПАРИЧНИ ТЕКОВИ 

ПЛАН НА 

СТЕКНУВАЊЕ И 

РАСПРЕДЕЛБА НА 

ДОБИВКА 

ПЛАН НА 

ПОКРИВАЊЕ 

ЗАГУБИ 
    ПЛАН НА РАСХОДИ 

- деловни расходи 

- расходи на финансирање 

- вонредни расходи 
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За сочинување на планот на продажба се користат интерни (продажба на 
одреден производ во минатите неколку години) и екстерни (конкуренција и 
општа состојба во економијата на една земја) анализи. По сочинувањето на 
планот за продажба, тој треба да се дополни со планот за наплата, т.е. 
примања на готовина. При продажба за готови пари се прима готовина 
истовремено со чинот на продажба, а кај продажбата на кредит примањата на 
готовина доаѓа подоцна. 
 
Планирани (проформа) финансиски извештаи 
- Метод на процент на продажба - 
 

Предвидувањето (планирањето) на финансиските потреби опфаќа: прво, 
определување колку пари и се потребни на фирмата за определен временски 
период; второ, колку пари фирмата ќе заработи (генерира) во истиот временски 
период и трето, определување на екстерни извори на финансирање (ако се 
потребни). За таа потреба се користи метод на проценка на надворешните 
потреби т.н. проектиран или проформа биланс на состојба метод.   

Планираниот биланс на состојба е едноставно проекција на потребите 
од средства за следниот период, потоа проекција на обврските и сопствениот 
капитал (акционерски капитал) и, конечно, определување на разликата меѓу 
проектираните обврски и сопствениот капитал во однос на потребните 
средства, со цел да се процени потребата од дополнителни фондови (AFN-
Additional Funds Needed).    

Методот на проектиран биланс на состојба започнува со предвидување 
и планирање на продажбата. Потоа се подготвува биланс на успех за следната 
година, со цел да се добие почетна проценка за износот на акумулираната 
добивка, која компанијата ќе ја генерира во следната година. За таа цел е 
потребно да се определат и претпоставките за оперативните трошоци 
(operating cost ratio), даночната стапка, трошокот за каматите и исплатените 
дивиденди. Во наједноставен случај, се тргнува од претпоставка на зголемени 
трошоци, во ист процент, како и процентот на порастот на продажбата. Во 
покомплицирани случаи, промените на износот на трошоците се прави 
одделно. Во целиот тој процес главната цел на анализата се состои во 
одредувањето на заработката која ќе ја оствари компанијата и колку ќе задржи 
за реинвестирање за време на планираната година.  

Како наједноставен метод на финансиско планирање се смета методот 
на процент на продажбата (Percent of sales forecast).  

Во продолжение ќе разгледаме пример на една компанија за тоа како се 
применува наведениот метод на финансиско планирање. Во табелата која 
следува се дадени елементите врз основа на кои се составува биланс на успех 
за 2008 година за компанија Х и почетно предвидување на биланс на успех за 
2009 година. При подготвување на биланс на успех за 2009 година тргнуваме 
од претпоставката дека продажбата и варијабилните трошоци ќе пораснат за 
10% во 2009 година во однос на 2008 година. Натамошна претпоставка е дека 
компанијата Х работи со полно искористување на капацитетот, што значи дека 
е потребно да се прошири капацитетот за да се реализираат дополнителните 
оперативни активности.   

За да се комплетира почетното предвидување на приходот во 2009 
година, претпоставуваме дека нема промена во финансирањето на фирмата, 
поради што до овој момент не е познато дали на фирмата, воопшто, и е 
потребно дополнително финансирање. Во однос на исплатите на име 
дивиденди за 2009 година, претпоставуваме дека ќе биде во ист износ како во 
2008 година, односно околу 45-50% од добивката по акција (EPS-Earnings per 
share). Планирана е дивиденда по акција за 2008 година од 1,31. Ако 
дивидендата по акција е 1,31 (DPS-Dividends per share), вкупен износ на 
дивиденда за 2009 година ќе биде 33 милиони (25 милиони акции х 1,31), 
доколку не се издаваат дополнителни обични акции.  



 19 

Табела 1 
Биланс на успех 

 2008 г. процент 2009 г. 

Нето-продажба 1,500 1,1 1,650 

Трошоци на продадени 
производи  

1,220 1,1 1,342 

Бруто-добивка 280 1,1 308 

Фиксни оперативни 
трошоци (без 
амортизација) 

                
90 

 
1,1 

 
99 

Амортизација 50 1,1 55 

EBIT 140      154 

Камата  36  36 

EBT 104  118 

Данок (40%) 42  47 

Нето-добивка 62  71 

Дивиденда 29   33 

Акумулирана добивка 33  38 

Дивиденда по акција 1,17  1,31 

Број на обични акции 25  25 

 

Во центар на вниманието кај билансот на успех е планираната нето-
добивка. Нето-добивката претставува категорија со која се зголемува 
сопствениот капитал. Со тоа директно се влијае на финансиската структура на 
пасивата на билансот на состојба, а истовремено и на ликвидноста на 
компанијата. Со оглед дека остварувањето на нето-финансискиот резултат е 
условено од одреден степен на ризик, во рамките на планскиот биланс на успех 
се антиципираат ризиците на работењето и се испитува можноста за нивно 
намалување.  

Следен чекор е планиран биланс на состојба. Заради поедноставување 
се поаѓа на сличен начин како и кај билансот на успех, се планира процент од 
10%, односно коефициент 1,10.  
Износот на акумулираната добивка во 2009 година ќе биде преземен од 
билансот на успех за 2009 година, во износ од 38 милиони.  
 
Табела 2 
Биланс на состојба 

 2008 г. коефициент 2009 г. 

Пари 20 1,1 22 

Побарувања од 
купувачите 

180 1,1 198 

Залихи 270 1,1 297 

Вкупни тековни средства 470  517 

Опрема 380 1,1 418 

Вкупни средства 850  935 

Обврски кон добавувачите 30 1,1 33 

Плати 60 1,1 66 

Краткорочни кредити 40  40 

Вкупно краткорочни 
обврски 

130  139 

Долгорочни обврски  297  297 

Вкупно обврски 427  436 

Обични акции 130  130 

Акумулирана добивка 293  293 
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Сопствен капитал 423  461 

Вкупно обврски и сопствен 
капитал 

850  897 

Потребни дополнителни 
средства (AFN) 

  38 

 
Билансот покажува дека постојниот износ на вкупни средства го 

надминуваат износот на вкупните обврски и сопствениот капитал во износ од 38 
милиони. Тој износ на пораст на вкупните средства не може да се финансира 
од обврските кои растат спонтано со порастот на продажбата (обврски кон 
добавувачите, платите и сл.) или пак со износот на акумулираната добивка.   

Компанијата ќе ги обезбеди овие дополнителни 38 милиони како АФН од 
банка (краткорочни кредити), преку продажба на нови обични акции или со 
комбинација на двата метода.  

Компанијата е соочена со недостатот на средства за што треба да 
обезбедат дополнителни извори на средства за поддршка на зголемениот 
интензитет на оперативните активности или со зајмување на средства или 
преку продажба на акции. На компанијата и стојат на располагање можностите 
да побара кредит од банка или да продава корпоративни обврзници, но и во 
двата случаја се зголемува долгот. Менаџментот треба да донесе одлука како 
да ги обезбеди дополнителни 38 милиони, при што ќе ја има предвид 
задолженоста на компанијата, условите на финансиските пазари и сл. Ако 
компанијата земе нов кредит, тоа ќе влијае на оперативната добивка (EBIT), на 
износот на каматите, а доколку се продаваат обични акции, тоа ќе влијае на 
дивидендата (во вкупен износ, кој е еднаков на производот на издадените 
акции со износот на дивидендата по акција). Секоја од овие промени се 
нарекува финансиски „фидбек”, кој ќе влијае на износот на акумулираната 
добивка, а од тој износ повторно ќе зависи износот на дополнителните 
потребни фондови. 

Обезбедените дополнителните фондови (извори) имаат свое влијание 
врз билансот на успех, со тоа што ја намалуваат иницијално планираната 
акумулирана добивка, што значи дека се потребни повеќе средства од 
планираните. За определување на износот на средства од надворешно 
финансирање е потребно  да се изврши усогласување на иницијалното 
предвидување, како за билансот на успех, така и на билансот на состојба.  

Во табелата што следува ќе се покаже усогласеното прелиминарно 
планирање на 2009 година во билансот на успех и билансот на состојба. 
Примерот што се разработува се претпоставува дека вкупниот износ на 
екстерни фондови е обезбеден 65% со емисија на нови обични акции по цена 
од 23 долари за акција, 15% со банкарски кредит, со каматна стапка од 7% и 
20% со продажба на долгорочни обврзници со купонски интерес од 10%. Под 
такви услови на компанијата и се потребни дополнителни 40 милиони долари, а 
не претходно планираните 38 милиони. Дополнителните 2 милиона долари се 
потребни поради тоа што износот на долгот и обичните акции значат зголемен 
трошок за камата и исплата на дивиденди и намалување на учеството на 
акумулираната добивка за 2 милиона долари. 
Табела 3 
Биланс на успех 

 Усогласено 
планирана 2009 
г. 

Иницијално 
планирана 
2009 г. 

Нето-продажба 1,650 1,650 

Трошоци на продадени производи 1,342 1,342 

Бруто-добивка 308 308 

Фиксни оперативни трошоци (без 
амортизација) 

 
99 

 
99 
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Амортизација 55 55 

ЕБИТ 154 154 

Камата 37 36 

ЕБТ 117 118 

Данок (40%) 47 47 

Нето-добивка 70 71 

Дивиденда 34 33 

Акумулирана добивка 36 38 

Дивиденда по акција 1,31 1,31 

Број на обични акции 26 25 

 
Табела 4 
Биланс на состојба 

 Усогласено 
планирана 2009 
г. 

Иницијално 
планирана 
2009 г. 

Пари 22 22 

Побарувања од купувачи 198 198 

Залихи 297 297 

Вкупни тековни средства 517 517 

Опрема 418 418 

Вкупни средства 935 935 

Обврски спрема добавувачите 33 33 

Плати 66 66 

Краткорочни кредити 46 40 

Вкупни краткорочни обврски 145 139 

Долгорочни обврски 305 297 

Вкупни обврски 450 436 

Обични акции 156 130 

Акумулирана добивка 329 331 

Сопствен капитал 485 461 

Вкупни обврски и сопствен капитал 935 897 

Потребни дополнителни средства (AFN) 0 38 

 
 

Планот на трошоци. Основен план од кој се поаѓа при финансиско 
планирање е планот на продажба меѓутоа, за да се дојде до продажбата е 
неопходно да се произведе, а да се произведе е потребно да се изврши 
набавка на одредени компоненти. Тоа значи дека претпријатието има одредени 
парични издатоци за плаќање на тие трошоци, така што е потребно да се 
сочини план на трошоци.   

Кога се планираат трошоците треба да се води сметка да бидат 
опфатени трошоците на производството, трошоците на продажбата и општите 
трошоци на управата.  
 
План на трошоци на прозводството 
 

Трошоците се во пари изразени трошења на средствата и трудот, кои се 
составен дел на цената на чинење на производите. Тие се еден од 
највиталните и најдинамичните интерни фактори на претпријатието, кој има 
појдовна позиција во рамките на деловното одлучување.   

Трошоците на производството можат да се распределат во три групи и 
тоа: 

- трошоци на директни материјали, 
- трошоци за директен труд (плати на работниците), 
- општи трошоци на производството. 
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Планирањето на трошоците на производство се базира врз планот на 
производство, со користење на стандарди за потрошувачка на одделни видови 
материјали и труд, како и податоци за набавните цени на материјалите.  

Врз основа на пресметката на вкупните трошоци на директен материјал, 
директен труд и општите трошоци на производство, се пресметуваат трошоците 
на производство по единица производ. 
 
Табела 5 
Трошоци на производството единица производ 
 

 Производ А Производ  Б 

Директен материјал 10 14 

Директен труд 4 6 

Општи трошоци 2 3 

                         Вкупно: 16 23 

 
Табела 6 
Пресметка на вкупни трошоци на производството 

 Производ А Производ  Б Вкупно 

Количество 980 2,050  

Трошоци по 
единица производ 

 
 
16 

 
 
23 

 

Вкупни трошоци  
15,680 

 
47,150 

 
62,380 

 
Пресметка на трошоците на продадените производи и на бруто-добивката  
 

Големината на трошоците на продадените производи е една ставка од 
билансот на успех, без која не може да се пресмета бруто-добивката и другите 
финансиски резултати (оперативна добивка, добивка пред оданочување и нето-
добивка пред оданочување). Поради несовпаѓање на количествата на 
произведените и продадените производи, како и поради тоа што во еден дел од 
продадените количества имаат учество и производи создадени во претходниот 
плански период, трошоците на продадените производи во планскиот период не 
се совпаѓаат со трошоците на производство од истиот период. При 
пресметувањето на вкупните трошоци на продадените производи е потребно да 
се пресметаат трошоците на производство на продадените производи одделно 
за деловите од старите и новите залихи. Вкупните добиени трошоци содржани 
во продадените производи кога ќе се минусираат од приходите од продажбата 
за односниот период се добива бруто-добивката на компанијата.  
 
Табела 7 
Пресметка на трошоците на произведените производи и на бруто-
добивката3 
Вредност во илјади денари 

 Производ А Производ Б Вкупно 

Количество производи 
за продажба 

 
1,000 

 
2,000 

 

Продажна цена 20 30  

Приход од продажбата 20,000 60,000 80,000 

    

Трошоци на    

                                                 
3Д-р Синиша Спасов и д-р Сашо Арсов, Финансиски менаџмент, Економски факултет, Скопје, 

2004 год., стр.108 
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продадените 
производи 

Стари залихи - 
количество 

 
120 

 
150 

 

Трошоци по единица 
производ 

15 22  

Вкупни трошоци 1,800 3,300  

    

Нови залихи - 
количество 

 
880 

 
1,850 

 

Трошоци по единица 
производ 

 
16 

 
23 

 

Вкупни трошоци 14,080 42,550  

    

Вкупни трошоци на 
продадените 
производи 

 
 
15,880 

 
 
45,850 

 
61,730 

Бруто-добивка 4,120 14,150 18,270 

    

 
 
План на трошоци на продажбата 
 

Трошоците на продажбата, кои по правило спаѓаат во групата на 
општите трошоци, се состојат од различни видови трошоци чие настанување е 
врзано за продажбата, дистрибуцијата и промоцијата на производите. Обемот 
на некои видови трошоци на продажбата е зависен од обемот на продажбата, а 
други не зависат од обемот на продажбата. Трошоците можат да се групираат 
во две групи: варијабилни и фиксни трошоци на продажбата. Во трошоците на 
продажбата се вбројуваат следниве трошоци: провизија за продавачи, трошоци 
за реклама, трошоци за потрошен материјал, телефон, товарење и превоз, 
кирии за продажниот простор, осигурување на стоката, за платите на 
вработените во продажбата и сл. Во нашиот пример претпоставуваме дека 
големината на општите трошоци на продажбата изнесуваат 3,500 денари.  
 
План на општи трошоци на управата 

Општите трошоци на управата обично се сметаат за фиксни, независно 
од обемот на работењето на компанијата. Но, без оглед на тоа, и тие во 
одредена мерка се зависни од обемот на производството и продажбата, заради 
што ги групираме како фиксни и варијабилни. Во варијабилни се квалификуваат 
трошоците: за потрошувачка на материјали, за греење, за осветлување, за 
телефон, а во фиксни: платите на вработените во управата и 
администрацијата, амортизацијата, туѓи услуги, такси  и даноци и сл. Во нашиот 
пример претпоставуваме дека големината на општите трошоци на управата 
изнесуваат 2,500 денари. 
 
Планиран биланс на успех 
  

Билансот на успех претставува извештај кој го мери успехот од 
работењето на компанијата за даден временски период. Билансот на успех 
може да се опише како збир на приходите, расходите и нето-добивките на 
компанијата во определен временски период. Со претходните пресметки се 
обезбедени поголемиот број од ставките во билансот на состојбата. 
Недостасува податокот за големината на расходите за камати, за големината 
на дивидендата на обичните акционери, што би се исплатила во планскиот 
период. Претпоставуваме дека расходите за камати изнесуваат 2.000 денари, 
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стапката на данок на добивка е 30%, а дивидендата за обичните акционери 
1.109 денари. 
 
Табела 8 
Планиран биланс на успех 2009 година 

Приходи од продажбата                  80,000 

Трошоци на продадените производи                  61,730 

Бруто-добивка                  18,270 

Општи трошоци на продажбата                    3,500 

Општи трошоци на управата                    2,500 

Оперативна добивка                  12,270 

Расходи од камата                    2,000 

Нето-добивка пред оданочување                  10,270 

- 30% Данок на добивка                    3,080               

Нето-добивка по оданочување                    7,190 

Дивиденда на обичните акционери                    1,110 

Акумулирана добивка        6,080 

 
 
 

Планот на паричните текови - приливи и одливи  (Буџет на 
готовината) има за задача на менаџментот на претпријатието да му 
обезбедува податоци за:  

- проценка на очекуваните приливи на парични средства во текот на 
секој поединечен временски период кој претставува дел од планот;  

- проценка на парични одливи во текот на секој временски период;   
- проценка на салдото на готовината на крајот од секој поединечен 

временски период, разликата која ќе се појави меѓу односот на готовината која 
се очекува дека ќе биде на располагање и сумата која се смета како потребна;  

- предвидување кога се зголемува нивото на готовината за да се доведе 
салдото до потребното ниво за секој поединечен временски период во рамките 
на планот;  

- предвидување за тоа кои додатни средства треба да бидат позајмени, 
со цел да се подигне нивото на готовината;  

- предвидување за тоа кога и во колкав износ позајмената готовина може 
да биде вратена во споредба со вистинските уплати и исплати со предвидените 
уплати и исплати по изминување на поединечен временски период, така што 
може да се спроведува подобра контрола на готовината.   

Планирањето на паричниот тек не се врши само за да биде ликвидно 
претпријатието, туку и заради обезбедување на можност за управување со 
паричните средства, со што би се постигнала што подобра деловна 
ефикасност.  
 
Планирање на парични приливи 
   

Во продолжение ќе дадам пример за планирање на парични приливи и 
одливи, при што како единствена активност за наплата на парични средства е 
земена продажбата на готови производи. Наплатениот износ на приходи по 
месеци е составен од 70% од претходниот месец и 30% од реализацијата во 
тековниот (анализиран месец). 
Табела 9 
Планирање на вкупните парични приливи 

 30 
јуни 

јули авгус
т 

септ. окт. ноем. дек. 

Продажб
а по 

14.000 15.00
0 

14.00
0 

14.000 13.00
0 

12.00
0 

12.00
0 
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месеци 

Наплати 
во готово: 
- 30% во 
односнио
т месец 

       

 4.500 4.200 4.200 3.900 3.600 3.600 

-70% во 
следниот 
месец 

 9.800 10.50
0 

9.800 9.800 9.100 8.400 

Вкупна 
наплата 
на 
приходи 
од 
продажба 

 14.30
0 

14.70
0 

14.000 13.70
0 

12.70
0 

12.00
0 

 
  
Планирање на вкупните парични одливи 
 Паричните одливи во фирмата се остваруваат по различни основи: 
исплата на обврските спрема добавувачите за набавени материјали, исплата 
на платите на работниците, камати на банките, даноци на државата, исплата на 
дивиденди на акционерите и по други основи. Паричните одливи, освен за 
потребите на тековното работење, се остваруваат и со исплата на купени 
градежни објекти и опрема, предвидени со планот за капитални вложувања. 
Табела 10 
План на парични одливи4 

 јуни јули авгус
т 

септ. октом
. 

ноемв
. 

декем
. 

Месечни 
набавки на 
материјали 

 
 
5.800 

 
 
6.417 

 
 
6.417 

 
 
6.417 

 
 
6.417 

 
 
6.417 

 
 
6.417 

Исплати        

За набавка 
на 
материјали 

 5.800 6.417 6.417 6.417 6.417 6.417 

Плати на 
работници 

 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 

Општи 
трошоци на 
производст
во 

 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 

Општи 
трошоци на 
продажбата 

  
 
1.000 

 
 
1.000 

 
 
1.000 

 
 
1.000 

 
 
1.000 

 
 
1.000 

Камата    1.000   1.000 

Данок на 
добивка 

    
1.540 

   
1.540 

Дивиденда       1.109 

Набавка на 
нова 
опрема 

     
15.00
0 

  

Вкупно по 
месеци 

  
10.855 

 
11.47

 
14.01

 
26.47

 
11.47

 
15.12

                                                 
4 Д-р  Синиша Спасов и д-р Сашо Арсов, Финансиски менаџмент, Економски факултет, Скопје, 

2004 год., стр.113. 
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2 2 2 2 1 

 
 
Комплетирање на буџетот на готовината 
 
 Планираните парични приливи и одливи овозможуваат да се има 
согледување за нето-паричните текови по месеци, кои всушност се разлика 
меѓу паричните приливи и одливи. Разликата може да биде со позитивен или со 
негативен предзнак. Позитивните парични текови го зголемуваат кумулираното 
парично салдо, а негативните разлики го намалуваат. 
 Во табелата во продолжение е даден пример на буџет на 
готовината (план на парични текови), со потребните усогласувања. Во примерот 
се тргнува од претпоставката дека минимална парична резерва (почетно и 
крајно салдо) од 5.000 денари. 
 
Табела 11 
Буџет на готовината 

 јуни јули август септ. октом. ноемв
. 

декем. 

Вкупни 
приливи 

 14.300 14.700 14.000 13.700 12.700 12000 

Вкупни одливи  10.855 11.472 14.012 26.472 11.472 15121 

Нето-паричен 
тек 

 3.445 3.228 (12) (12.772) 1.228 ( 3121) 

Почетно салдо  5.000 5.000 5.000 12.772 5.000   5000 

Кумулативно 
салдо 

 8.445 8.228 4.988 - 6.228   1879 

Ангажиран 
кредит во 
месецот 
(враќање на 
кредит во 
месец) 

  
 
 
(3.000) 

  
 
 
4.111 

 
 
 
5.000 

 
 
 
(1.228
) 

   
 
 
   3121 

Кумулативно 
кредитно 
салдо 

 
3.000 

   
4.111 

 
9.111 

 
7.883 

  
  
11004 

Повлекување 
на 
фин.пласман 
(финансиски 
пласман во 
месецот) 

 (445) (3.228
) 

3.673    

Кумулативни 
финансиски 
пласмани 

  
 
(445) 

 
 
(3.673
) 

    

Парично салдо 
на крајот од 
месецот 

  
5.000 

 
5.000 

 
12.772 

 
5.000 

 
5.000 

   
  5000 

 
 Од табелата може да се види дека во јули, август и ноември се 
остваруваат позитивни нето-парични текови, а во септември, октомври и 
декември тие се негативни. Крајното парично салдо од секој месец претставува 
почетно парично салдо за следниот месец. Паричните салда се на ниво на 
паричната резерва (пример 5.000 денари). Исклучок претставува само 
септември, кога крајното салдо е всушност почетно салдо за октомври (кога се 
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планира зголемен негативен паричен тек).  Разликите меѓу кумулативните 
парични салда и салдата кои треба да се обезбедат за крајот на секој месец, 
водејќи сметка за потребата на пари во следниот месец, се надоместуваат со 
ангажирање краткорочен кредит или со повлекување на сопствени финансиски 
пласмани (доколку е во прашање недостиг од пари), или се врши враќање на 
кредитите или пласман на парични средства (доколку е во прашање вишок на 
пари). Несомнено, со ваквото усогласување на расположливите парични 
средства со потребата за нив се обезбедува одржување на потребниот степен 
на ликвидност на компанијата, сигурност во намирување на достасаните 
обврски и постигнување рационалност во искористувањето на паричните 
средства. 
 
Планиран биланс на состојба 
 
Табела 12 
Планиран биланс на состојба 

 Планиран биланс 
на состојба 
31.12.2009 г. 
 

Биланс на 
состојба 
30.6.2009 г. 

Средства   

Згради и опрема 55.200 33.200 

Вкупно постојани 
средства 

55.200 33.200 

Залихи 6.200 5.100 

Побарувања од 
купувачите 

8.400 9.800 

Парични средства 5.000 5.000 

Вкупно обртни средства 23.800 24.100 

Вкупни средства 79.000 57.300 

   

Обврски и сопствен 
капитал 

  

Обични акции 12.000 12.000 

Акумулирана добивка 24.580 18.500 

Долгорочни обврски 25.000 18.000 

Обврски кон 
добавувачите 

 
6.416 

 
5.800 

Краткорочни кредити 11.004 5.800 

Вкупно обврски и 
сопствени средства 

 
79.000 

 
57.300 

 
 Планираниот биланс на состојба обезбедува податоци за делот од 
нето-добивката со кој ќе се зголеми акумулираната добивка, како една од 
ставките на билансот на состојба. Поголемиот број на ставки кои се потребни 
при составувањето на планираниот биланс на состојба се користат од буџетот 
на готовината или пак низ процесот на неговото изготвување. Особено кога 
станува збор за податоците за големината на паричните средства, за 
побарувањата од купувачите, за залихите, за обврските кон добавувачите и др. 
Другите податоци како, на пример, за идните промени (набавки) кај градежните 
објекти и опремата се обезбедуваат од планот на капитални вложувања. Освен 
овие извори, за подготвување на планираниот биланс на состојба се користат 
податоци и од билансот на состојба од претходниот период, од кој се добиваат 
податоци за акумулираната добивка на компанијата заклучно со претходниот 
период, како и за сите оние ставки во билансот на состојба што како 
непроменети ќе бидат внесени во планираниот биланс на состојба.  
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III. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 

1. Поим, видови и цели на финансиските извештаи 

  1. По завршување на деловната година компаниите се во обврска по 
книжењата на сите деловни промени да ги заклучат деловните книги, како би се 
утврдила конечната состојба која служи за составување на финансиските 
извештаи. Финансиските извештаи даваат информации за финансиската 
состојба, успешноста и промените во финансиската состојба на фирмата. Со 
цел да се исполни оваа цел, финансиските извештаи мораат да обезбедуваат 
информации за следниве аспекти на резултатите на претпријатијата:  

а) средства,  
б) обврски,  
в) капитал,  
г) приходи и расходи (вклучувајќи ги добивките и загубите) и  
д) готовински текови. 

  Комплетниот сет на финансиски извештаи ги вклучува во себе следниве 
составни компоненти: 1) биланс на состојба, 2) биланс на успех, 3) извештајот 
за готовински тек, 4) извештајот за промените на капиталот и 5) напомени што 
ги следат финансиските извештаи. Покрај овие извештаи од општа намена, 
претпријатијата можат за свои потреби да составуваат различни прегледи и 
додатни извештаи кои се потребни за донесување на деловни одлуки. 

Корисниците на финансиските извештаи единствено на овој начин можат 
да ги добијат потполните информации за претпријатието, бидејќи секој од 
извештаите од свој аспект дава слика за одделните трансакции, додека сетот 
од овие извештаи дава единствена слика за работењето на претпријатието. 

2. Обезбедувањето на најавените информации, кои се корисни за широк 
круг на корисници (инвеститори, кредитори, вработени, акционери, држава и 
др.) заради донесување на економски одлуки, претставува суштина и цел на 
финансиското известување. Според тоа, финансиските извештаи можат да 
бидат наменети на интерните и екстерните корисници. Интерен корисник на 
финансиските извештаи е самото претпријатие кое ги подготвило финансиските 
извештаи. Во рамките на претпријатието тоа се, пред сè, органите на 
раководење и управување.  

Финансиските извештаи кои се наменети за екстерните корисници треба 
да се обликуваат како во поглед на формата, така и според содржината, на 
начин што задоволува потребите на овие корисници. Со цел да се дефинираат 
основните цели на финансиските извештаи, потребно е претходно да се 
определи  кои се екстерни корисници и кои нивни информациони потреби треба 
да бидат задоволени. Во екстерни корисници се вбројуваат: постојни и 
потенцијални сопственици на претпријатија (инвеститори), постојни и 
потенцијални доверители, вработените, купувачите, државата и јавноста. 

  Инвеститорите се зантересирани за информациите кои ќе им помогнат 
да одлучат за тоа дали ќе го зголемат, задржат или повлечат капиталот 
инвестиран во даденото претпријатие, што значи дека најмногу се 
заинтересирани за профитабилноста.  

  Кредиторите се, пред сè, заинтересирани да добијат информации за 
солвентноста на претпријатието, односно за способноста на претпријатието на 
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кое му имаат дадено кредит дека своите обврски ќе ги намири во утврдениот 
рок. 

Вработените сакаат од финансиските извештаи да добијат информации 
за тоа колку се сигурни нивните работни места, за можноста од зголемување на 
заработувачката и сл. 

Државата, односно даночните органи, врз основа на информациите 
вршат процена на економската сила на даночните обврзници.  

   Како што може да се види, информационите потреби по различни групи 
на корисници се различни, поради што овие барања често можат да се најдат 
како спротивставени. Меѓутоа, и покрај различните интереси постои еден обем 
на информации кои ги задоволуваат заедничките информациони потреби на 
корисниците. Тоа се информации за приносот, за имотната и финансиската 
состојба на претпријатието,  како и за промените во тие состојби.  

  3. Најбитни финансиски извештаи се биланс на состојба и биланс на 
успех. Тие ги содржат најзначајните парични показатели за средствата, нивните 
извори и финансиски резултати. Тие се составуваат по определени билансни 
шеми и претставуваат составен дел на годишната завршна сметка на 
претпријатието. Во современиот стопански живот билансите се користат 
секогаш кога треба да се искаже состојбата и резултатот на некоја деловна 
активност. Во сметководството  билансот се користи кога се искажува 
состојбата и резултатот на фирмата, така што деловните настани, состојбата и 
резултатите на претпријатието се искажуваат преку парични единици како 
општо мерило.      

  Битна карактеристика на билансот е билансната рамнотежа. И самиот 
збор биланс укажува на рамнотежа, а потекнува од латинскиот збор bilanx libra 
(вага со два таса), што укажува дека со билансот се мери нешто и искажува 
резултат, односно дека тоа што се мери се разгледува од два аспекта и се 
доведува во рамнотежа, така што се формира еднаквост меѓу нив. 

            Општа цел на билансирањето е да се запознае успехот и структурата на 
имотот и капиталот. Поради примената на различни формални и материјални 
правила на билансирање настануваат различни видови на биланси, кои се 
разликуваат според формата и содржината. Најважни критериуми според кои 
се  расчленуваат билансите се: а) врска со сметководствените сметки и б) 
правни норми кои ја сочинуваат основата на билансирањето5.   

  Билансот на состојба и билансот на успех се инструменти на 
систематизирање и воопштување на информациите, кои ја мерат имотната 
состојба на определен ден и успех на работењето во определен период на 
некое претпријатие, односно претприемач. Тие се составуваат не само како 
годишни биланси, туку и како биланси за пократки временски периоди во текот 
на годината, како повремени биланси.  

 

 

                                                 

5 J. Rodić, Teorija i analiza bilansa, Beograd, 1990, str. 49. 
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2. Биланс на состојба 

   1. Биланс на состојба претставува финансиски извештај за состојбата 
на имотот, капиталот и обврските на денот на составувањето на пресметката. 
Со други зборови, билансот на состојба претставува приказ за состојбата на 
средствата и нивните извори на определен ден, изразен во пари. Тој е двостран 
приказ на средствата на претпријатието од два аспекта. Средствата по 
функција или намена во процесот на репродукција сочинуваат актива, а 
изворите на средства (сопствеништво, припадност, потекло) сочинуваат пасива. 
На левата страна, во активата, се искажуваат конкретни средства, средства по 
состав и функција, а на десната страна, во пасивата, се искажуваат изворите, 
т.е. начинот на прибавување на овие средства. Главните категории на 
средствата кои ја сочинуваат активата се: постојан имот (нематеријални 
вложувања, основни средства, долгорочни финансиски пласмани), залихи, 
краткорочни побарувања и краткорочни финансиски пласмани. Главни групи на 
извори на средства се: капитал (основен капитал, резерви и нераспределен 
вишок на приходи - добивка), долгорочни резервирања и обврски (долгорочни и 
краткорочни). 

Основната равенка на билансот на состојба е: 

средства = обврски + капитал на сопствениците или 

средства - обврски = капитал на сопствениците 

Средствата се материјална основа на секоја деловна активност во 
компанијата. Компаниите во репродукциониот процес ангажираат и трошат 
најразлични видови средства: средства за работа (згради, машини, различна 
друга опрема) и предмети за работа (суровини, материјали, ситен инвентар, 
амбалажа и др.). Сите овие средства се потребни за извршување на 
репродукциониот процес и во економската литература се познати како деловни 
средства. Деловните средства се групираат во две основни групи: основни 
(постојани, фиксни, нетекнови) средства (англиски - fixed assets) и обртни 
(тековни- current) средства. Разликата меѓу овие две групи е во интензитетот - 
брзината на трошењето на средствата во репродукциониот процес.  

Табела 13 

Биланс на состојба 

Средства 31.12.2009 г. 31.12.2008 г. 

Пари и парични еквиваленти 178 175 

Побарувања од купувачи 678 740 

Залиха (суровини, производство 
во тек и готови производи) 

1,329 1,235 

АВР (однапред платени трошоци) 21 17 

Акумулиран претплатен данок 35 29 

Тековен имот 2,241 2,196 

Фиксен имот по набавна цена 1,596 1,538 

Минус: акумулирана 
амортизација 

(857) (791) 

Нето фиксен имот 739 791 

Долгорочни инвестиции 65 - 

Останат долгорочен имот 205 205 

Вкупен имот 3,250 3,148 
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Обврски и акционерски 
капитал 

             

Банкарски кредити и обврски по 
издадени ХВ 

448 356 

Обврски спрема добавувачите 148 136 

Пресметан данок 36 127 

Останати обврски (плати, 
придонеси и др.) 

191 164 

Тековни обврски 823 783 

Долгорочен долг 631 627 

Акционерски капитал   

Обични акции 421 421 

Премија на уплатениот капитал 361 361 

Акумулирана добивка 1,014 956 

Вкупен акционерски капитал 1,796 1,738 

Вкупни обврски и акционерски 
капитал 

3,250 3,148 

Вкупните средства (Total Assets) со кои располагаат компаниите можат 
да се поделат во две групи: постојани средства и тековни (обртни) 
средства.   

Постојаните средства претставуваат вложувања во материјални и 
нематеријални средства, кои во вложените средства остануваат врзани подолго 
од една година и кои дел по дел ја пренесуваат својата вредност 
(амортизација). Основна карактеристика за постојаните средства е долгорочна 
употреба, повеќекратна употреба и постепеност на нивното трошење. 
Натамошна карактеристика е што тие го формираат основниот (трајниот) 
капацитет на репродукциониот процес (трајни услови за работа) и сукцесивно 
т.е. постепено ја пренесуваат својата вредност на готовите производи и услуги. 

Постојаните средства ги сочинуваат: 

1. нематеријални вложувања (им недостасува физичка супстанца и 
можат да се сретнат под називот недопирливи: авторски права, трговски марки, 
права на франшиза, патенти, гудвил-goodwill); 

2. материјални вложувања (средства за производство, кои се користат 
во работењето на фирмата, не се наменети за продажба, туку се чуваат за 
употреба во работењето на бизнисот): 

а) земјиште, 

б) долгогодишни насади, 

в) основно стадо, 

г) недвижности, 

д) опрема, 

е) транспортни средства; 
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3. инвестиции (инвестиции во земја, згради и опрема кои не се користат 
во тековниот период, туку се чуваат за да бидат искористени во иднина; 
инвестиции во ХВ, кои не се купени за да бидат продадени во кус рок; во многу 
случаи инвестициите се во обични акции на други компании, со цел да се 
постигне некое влијание или контрола над работењето на друга компанија).   

Евидентирањето на постојаните средства во сметководството се врши 
според нивната почетна (набавна) вредност, а нивната сегашна непотрошена 
вредност се добива со минусирање на акумулираната амортизација 
(депрецијација), со што се врши исправка на вредноста на постојаните 
средства. Во билансот на состојба овие средства влегуваат со нивната сегашна 
нето-вредност.  

Вредносниот израз на трошењето на постојаните средства се нарекува 
амортизација (депрецијација). Амортизацијата претставува процес на 
распоредување, алоцирање на трошоците на долгорочните вложувања 
(постојани средства), како што се зградите или опремата во текот на нивниот 
век на користење. Познати методи на амортизације се: праволиниски метод на 
пресметување на амортизација, метод на забрзана амортизација и сл.  

Чести термини со кои се означуваат постојаните материјални средства 
во англиското јазично подрачје се: Fixed Assets (Buildings, Equipment, Land), 
додека нематеријалните постојани средства се означуваат со термините: 
Intangible Assets (Brand Names, Trademarks and Patents, Distribution Networks, 
Customer Loyality, Loyal and Skilled Work Force).  

Тековните (обртни) средства за разлика од постојаните (фиксни) 
средства немаат долгорочен карактер. Тие еднократно се трошат во 
репродукциониот процес и одеднаш целосно ја пренесуваат својата вредност 
на готовите производи и услуги.  

Тековни средства се готови пари и други средства за кои се очекува да 
бидат претворени во пари, односно готовина или продадени или потрошени 
парични средства во текот на еден оперативен циклус на бизнисот или за 
време од една година, ако оперативниот циклус е покус од една година. Тие 
постојано, низ секој оперативен циклус, ја менуваат формата, почнувајќи од 
парична во трансакциите на вложување, па добиваат преодна или материјална 
форма на залихи и повторно со продажба се претвораат во пари, односно 
истите постојано циркулираат во секојдневното работење на бизнисот. Нивниот 
распоред во билансот на состојба се врши според принципот на ликвидност, 
започнувајќи со паричните средства и завршува со средствата кои набрзо ќе се 
претвораат во пари, а завршува со средствата за кои се очекува најтешко да 
добијат парична форма. Тие можат да се јават во три основни форми: парична, 
материјална форма и побарувања.  

Главни пет ставки на обртни средства се:  

а) готовина: пари и депозити (вклучена по нејзина стварна вредност); 

б) краткорочни вложувања (генерално вреднувани по пазарна вредност); 

в) побарувања од купувачи и други краткорочни побарувања (прикажани 
по проценетиот износ што може да се наплати); 

г) залихи (прикажани по набавна или по пониска набавна или пазарна 
вредност); 
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д) АВР (активни временски разграничувања) - однапред платени 
трошоци што се однесуваат на идните пресметковни периоди. 

Во билансот на состојба се прикажани и обврските (Liabilities). Тоа е 
практично прикажување на изворите на средствата според нивното потекло 
(туѓи и сопствени) и според рочноста (краткорочни, долгорочни или трајни). Тие 
се долг кој ќе биде подмирен, платен на време од една година или во 
наредниот оперативен циклус во зависност кој од нив е покус.    

Во групата на тековни обврски влегуваат: 

- обврски кон добавувачите; 

- обврски кон банки за краткорочни кредити; 

- обврски за даноци од приход; 

- обврски за плати на работници; 

- дел од обврските (долгорочни) што се однесуваат на тековната година 
и има третман на краткорочна обврска; 

- ПВР (пасивни временски разграничувања) - пресметани, а неплатени 
трошоци за тековниот период. 

Според англиската терминологија, тековните обврски се класифицираат 
како: Current Liabilities (Accounts Payable, Short-Term Debt, Accruals). 

Во групата на долгорочни обврски влегуваат: 

- долгови кон банки или други институции; 

- заеми на основа долгорочни обврзници; 

- хипотекарни заеми. 

Во литературата од англиско јазично подрачје долгорочните обврски се 
среќаваат под следниве називи: Long-Term Liabilities (Long-Trem Debt, Pension 
Obligations, Deferred Taxes, Leases).  

Капиталот на сопствениците ги претставува побарувањата на 
сопствениците кон средствата на компанијата. Овие побарувања произлегуваат 
од два извора: од вложен капитал од страна на сопствениците и од 
заработениот капитал создаден во самото претпријатие. Вложениот капитал 
се појавува во билансот на состојба во форма на акции, а заработениот 
капитал прима форма на задржана (акумулирана) добивка, заработка. 
Сопствениот капитал се јавува во форма на: 

- обични акции - основна форма на сопственост; 
- приоритетни акции  - носат со себе конкретни привилегии (пример, во 

однос на исплата на дивиденди; во случај на ликвидација на фирмата - 
приоритет во распределбата на средствата на деловниот субјект кој се 
ликвидира). 
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Акумулираната добивка претставува ставка на билансот на состојба, 
која се пресметува на крајот на периодот кога се подготвува билансот на 
состојба и се врши распределба на нето-добивката. Нејзината пресметка се 
врши на следниов начин.6 

Акумулирана добивка на почетокот од периодот: 

- нето-добивка на располагање на акционерите со обични акции од 
тековна година; 

- дивиденда на обичните акционери исплатена за тековниот период; 
- акумулирана добивка на крајот на периодот. 

Акумулираниот капитал формиран со создавањето (продажбата) на 
обичние акции по пазарни цени, со капиталот на акумулираната добивка (и 
резервите), ја дава нето-вредноста на сопствениот капитал на компанијата 
(претходно прикажана равенка). Оваа вредност поделена со бројот на обични 
акции ја дава книговодствената вредност (book value) на една обична акција. 

Вредностите на капиталните акции (сопствен капитал во форма на 
капитални акции), можат да се појават во билансот на состојба како две 
посебни ставки и тоа: 

- номинална вредност на акциите (par value) и 
- уплатен капитал над номиналната вредност на акциите (додатно 

уплатен капитал или премија на уплатениот капитал). 

Капиталот во билансот на состојба во претпријатија од корпорациски вид 
се класифицира како: 

1. акционерски капитал (фондови на акционерите); 
2. акумулирана добивка; 
3. резерви кои претставуваат распределба на акумулираната добивка. 

          Билансните позиции во билансот искажуваат издвоена вредност на 
секоја категорија на средства и извори на средства. Поради фактот што секое 
средство има свој извор, основна формална карактеристика на билансот на 
состојба е билансната рамнотежа. Таа се гледа во тоа што вредноста на сите 
позици на левата страна искажани во активата е еднаква на вредноста на сите 
позиции искажани на десната страна на билансот во пасивата, односно 
основната билансна равенка може да се претстави со односот: актива = пасива, 
што искажува квантитативна рамнотежа на левата и десната страна на 
билансот.  

  Ако билансот на состојба не е во рамнотежа, билансот практично и не 
постои. Доколку финансискиот резултат не е распределен, тој се искажува во 
билансот на состојба, со што се воспоставува рамнотежа помеѓу активата и 
пасивата. Позитивниот финансиски резултат, кој претставува вишок на актива 
над пасива, се искажува во пасивата, додека негативниот финансиски резултат 
се искажува во активата, бидејќи тоа претставува кусок на актива спрема 
пасивата. 

  Во формална смисла билансот може да биде приказ во вид на 
двострана сметка, при што на левата страна се прикажува активата а на десно 

                                                 
6 Д-р Синиша Спасов и д-р Сашо Арсов: Финансиски менаџмент, Економски факултет, Скопје, 

2004 година, стр.54. 
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пасивата, или во вид на еднострана сметка, при што најпрвин се прикажува 
активата а под нејзе пасивата. Билансните позиции во активата на билансот на 
состојба за претпријатија се расчленети според принципот на растечка 
ликвидност, а сите позиции на пасивата според принципот на растечка 
достасаност. Тоа значи дека помал степен на ликвидност имаат позициите кои 
го сочинуваат постојаниот имотот од ставките кои го сочинуваат имотот со 
обртен карактер, а во рамките на тоа готовината и готовинските еквиваленти 
имаат  највисок степен на ликвидност. Во пасивата, пак, основниот капитал има 
најдолг рок на достасаност, односно најкратки се оние обврски кои се 
достасани, а не се подмирени кон доверителите. Постои вообичаена или 
пропишана форма, содржина  распоред на позициите на билансот, која се 
нарекува  билансна шема. Со формата на билансот се одредува бројот на 
колоните, нивниот назив, сместувањето на активата и пасивата, како и 
разместувањето и називот на одделни делови и позиции на активата и 
пасивата. 

            Со оглед на расчленетоста и прикажувањето на билансните позиции на 
активата и пасивата, произлегува дека врз основа на билансот на состојба 
можат да се вршат само статички финансиски анализи. Доколку би сакале 
динамички да се разгледуваат категориите на билансот на состојба во водење 
на финансиска политика на претпријатието, неопходно е да се применува 
систем на анализа на повеќе последователни биланси на состојба7.   

  2. Претпријатието може да го составува во различни периоди билансот 
на состојба. Биланс на основање се составува при основање на 
претпријатието, со попишување на нејзиниот имот внесен во работење. 
Вреднувањето на билансните позиции во овој биланс се врши според 
принципот на вистинска (стварна) набавна вредност, т.е. вистински или 
претпоставен финансиски издаток за прибавување на елементите на активата, 
односно стварни обврски за исплата или повраток на елементите на пасивата 
во одреден момент. 

  Тековни биланси (меѓубиланси) се составуваат како израз на 
редовното годишно или повремено заклучување на деловните книги. 
Заклучниот биланс од претходниот биланс претставува почетен биланс за 
наредниот период и служи како основа за отворање на книгите. Со овие 
биланси се врши контрола на работењето и тие служат како основа за 
донесување одлуки кои се однесуваат на средствата или изворите на 
средствата. Во овој биланс вреднувањето на билансните позиции е во функција 
на пресметување на реалниот финансиски резултат во билансот на успех. 

   Ликвидационен биланс се составува при ликвидација на 
претпријатието. Во него вреднувањето на имотните делови се врши во висина 
на продажните цени. Ако претпријатието се продава во целина, тогаш нејзината 
вредност се утврдува по пат на капитализација на идните добивки.  

3. Биланс на успех 

  1. Билансот на успех претставува преглед на расходи, приходи и 
финансиски резултат на претпријатието за одреден временски период. 

                                                 

7 D. Stojanović, Instrumenti finansijsko-računovodstvenih izveštavanja, Finansijsko 

računovodstvo II, Beograd, 1998, str. 33. 
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Најважен биланс на успех е тој кој се однесува на одредена деловна година. 
Овој биланс се составува врз основа на сметководствени податоци 
евидентирани на сметките на приходи и расходи. Податоците од билансот на 
успех служат како основа за оценка на успешноста на работењето на 
претпријатието.  

   За разлика од билансот на состојба, чии сметки се реални бидејќи 
искажуваат имотни делови, сметките на билансот на успех се од пресметковен 
карактер, бидејќи искажуваат само рефлекс на промени во состојбите на 
сметките настанати под дејство на промените кои предизвикуваат расходи и 
приходи. Ако целината на сметководствениот систем се искаже со равенката: А 
+ Р = O + K + П, тогаш од таа целина може да се извлече биланс на состојба: A 
= O + K  + Ф и биланс на успех: Р + Ф = П или Р = П + Ф, штo покажува дека 
глобалниот финансиски резултат (Ф) се утврдува и во билансот на состојба и во 
билансот на успех, со тоа што во блансот на успех се прикажуваат детално 
приходите и расходите (A = актива, Р = расходи, O = oбврски, K = сопствени 
извори, П = приходи). Историски гледано, до сметката (позиција) биланс на 
успех се дошло со расчленување на мешовитата сметка на стоковна сметка 
актива и на сметка резултат или со расчленување  на сопствените извори на 
сметка претходно акумулирани резултати (капитал) и сметка на тековно 
остварен резултат во одреден временски период. 

  Во формален поглед, билансот на успех претставува двостран преглед – 
на левата страна се расходи и позитивен финансиски резултат, а на десната 
приходи и негативен финансиски резултат. Тој може да се даде и во форма 
на еднострана сметка, при што прво се прикажуваат приходите, а под нив 
расходите и како трет дел разлика – финансиски резултат. За екстерните 
корисници, билансот на успех се составува на пропишан образец, додека за 
интерни потреби образецот може да се приспособува според потребите на 
претпријатието. 

 Клучот за разбирање на билансот на успех е разбирање на 
сметководствените равенки: 

приходи = расходи + добивка или приходи + загуба = расходи 

Табела 14 

Биланс на успех 

 31.12.2009 31.12.2008 

Нето-приход од продажба 3.992 3.721 

Трошоци на продадени 
производи 

2.680 2.500 

Бруто-добивка 1.312 1.221 

Трошоци на продажбата, општи 
и административни трошоци 

912 841 

Оперативна добивка (EBIT) 400 380 

Трошоци за камати 85 70 

Добивка пред оданочување 
(EBT) 

315 310 

Данок на добивка 114 112 

Нето-добивка 201 198 

Парични дивиденди 143 130 

Пораст на акумулирана 
добивка 

58 68 
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Билансот на успех известува за вишокот на приходи над расходи, а таа 
разлика е позната како нето-добивка (синоним на нето-добивка се профит или 
заработка), или кога има вишок на расходи над приходи тогаш ја искажува 
разликата под името нето-загуба во периодот. 

Табела 15 

Биланс на успех 

  2009 г. 2008 г. 

Реализација  3,431,410 3,421,594 

Трошоци содржани во 
реализирани производи 

 (2,508,479) (2,685,255) 

Бруто-добивка  922,931 736,339 

    

Останати приходи од 
работењето 

 153,554 305,016 

Трошоци за дистрибуција 
(продажба) 

 (281,598) (232,545) 

Трошоци за администрација  (301,091) (294,001) 

Останати оперативни трошоци  (215,542) (76,919) 

Оперативна добивка  278,254 437,890 

Трошоци на финансирање  (52,440) (83,141) 

Добивка пред оданочување  225,814 354,749 

Данок на добивка  (29,833) (61,692) 

Нето-добивка  195,981 293,057 

Малцински удел 0 (561) (532) 

Добивка на групата  195,420 292,525 

Заработка по акција    

- Основна (во денари)  122,53  

- Дилутирана (во денари)  125,89  

Зголемувањето на капиталот на инвеститорите е во непосредна 
зависност од големината на остварениот финанисиски резултат. Големината на 
остварениот финансиски резултат претставува и фактор од кој зависи и 
довербата во менаџерскиот тим, како и сигурноста на вработените и сигурноста 
што кредиторите и инвеститорите ќе ја имаат за компанијата. Заради општиот 
интерес за негово подготвување, а посебно интересот на државата да го следи 
работењето на компаниите, пропишана е обврската за негово подготвување во 
стандардизирана форма. За државата од посебен интерес претставува 
вредноста на оперативната добивка (EBIT - Earnings before interests and taxes) и 
добивката пред оданочување (EBT-Earnings before taxes). 

            2. За разлика од билансот на состојба, билансот на успех се составува 
за одреден извештаен период во кој се искажани сите приходи и расходи и на 
таа основа е утврдена добивка или загуба. Со оглед на тоа што билансот на 
успех по својата природа е временска сметка, пресметувањето на 
точниот периодичен резултат бара точно временско алоцирање на приходите и 
расходите, како и компонентите на резултатите, што подразбира дека 
пресметаните приходи и расходи во билансот на успех треба да се однесуваат 
на разгледуваниот временски (пресметковен) период за кој се пресметува 
успехот. Тоа значи дека на спротивната страна од приходите треба да стојат 
трошоците кои ги имаат предизвикано, што е во согласност со принципот на  
меѓусебна поврзаност (корелација). 
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             Во билансот на успех приходите се наспроти расходите, односно 
расходите кои се настанати во функција на остварување на приходи. 
Карактеристика на билансот на успех е што во нив приходите, расходите и 
резултатот се искажуваат во вид на повеќе подбиланси и тоа: 1) деловни 
приходи, расходи и резултат; 2) финансиски приходи, расходи и резултати; 3) 
неделовни и вонредни приходи, расходи и резултат. Со ваква класификација се 
одвојуват редовните деловни резултати, што е битен за оцена на успешноста 
на основните работни дејности, од резултати кои настануваат по други основи и 
можат да бидат од значење за оцена на некои сегменти на вкупното работење. 
Со меѓусебното сумирање на резултатите на подбилансите се добива вкупен 
бруто-резултат на претпријатието како бруто-добивка (збирот на сите добивки) 
или како бруто-загуба (збир на сите загуби) во пресметковниот период. Тоа 
значи дека претпријатието во билансот на успех може да искаже бруто-добивка 
и бруто-загуба. Доколку бруто-добивката е поголема од бруто-загубата, се 
искажува добивка, или обратно, ако бруто-загубата е поголема од бруто-
добивката се искажува загуба. Така позитивниот финансиски резултат се 
искажува на страната на расходите, а негативниот финансиски резултат се 
искажува на страната на приходите, со што се остварува билансна рамнотежа. 

Од големо значење за компанијата е оперативната добивка, која 
претствавува позитивна разлика помеѓу приходите од продажба и оперативните 
расходи, поради тоа што претставува израз на влијанието на вкупниот капитал 
(сопствениот и зајмениот). Кога од оперативната добивка се одземат расходите 
од финансирањето (кои произлегуваат од користењето на туѓиот капитал), 
всушност се исклучува и влијанието на туѓиот капитал врз неа, од што 
произлегува добивката пред оданочување. Кога ќе се оддели делот за 
државата (данок на добивка) се добива нето-добивката, што им останува на 
располагање на сопствениците на капиталот. Дел од добивката е наменет за 
дивиденди, а дел за акумулирана добивка (за зголемување на капиталот на 
компанијата). Пред да се дојде до тој дел се издвојува дел од добивката за 
исплата на приноси (фиксни) на иметелите на приоритетни акции. 

4. Извештај за парични текови 

     1. Тековите на паричните средства (готовина) ги означуваат приливите и 
одливите на паричните средства од тековното работење, односно секојдневно 
претворање на непарични облици во паричен облик и паричните средства во 
непарични облици на средства во редовна активност на претпријатието. Со 
анализата на паричните текови се овозможува анализа на одделни компоненти 
на прилив и одлив на одделни средства и нивно движење во однос на 
трансформацијата на одделни облици на средства. Следењето на тековите на 
паричните средства, во суштина, се однесува на следење на промените во 
активата и пасивата, при што состојбата на паричните текови за секој ден е 
условено од состојбата на активата и пасивата во изминатиот ден и салдото на 
примања и давања во планираниот ден. 

   Со следење на паричните текови, финансискиот менаџмент треба да 
предвидува потребни и расположливи парични средства во одреден период, 
што треба да овозможи навреме прибавување и пласирање на расположливи 
парични средства. Ова е посебно значајно за донесување на краткорочни 
финансиски одлуки, заради тоа што постојаното усогласување на приливите и 
одливите на паричните средства претставува основна и трајна задача на 
финансискиот менаџмент на претпријатието.  

   Иако билансот на успех и билансот на состојба се од суштинско 
значење за процена на успешноста на претпријатието, одделни информации 
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што овие извештаи не ги  овозможуваат, се презентираат во извештајот за 
тековите на готовината. Овој извештај покажува, пред сè, колку пари се 
генерирани (остварени) до редовните деловни активности во текот на годината, 
како и колку пари се употребени или обезбедени од активностите на 
инвестирање или финансирање. Извештајот за тековите на готовината се 
составува на пропишан образец. 

 Во економската литература се познати повеќе методи за анализа на 
паричните текови, од кои позначајни се: 

o сензитивна анализа; 
o сценарио анализа; 
o симулациска анализа; 
o метод на неризичен еквивалент. 

Сензитивната анализа ги зема предвид влијанијата на  

промените на вредностите на клучните променливи големини врз промените на 
тековите на нето-паричните приливи, а со тоа и нивното влијание врз 
вредностите на инвестиционите критериуми. Оваа анализа најнапред ги 
определува клучните фактори од кои најмногу зависи големина на нето-
приливите. Станува збор за: големината на можниот пласман, висината на 
продажните цени, големината на фиксните трошоци, должината на работниот 
век на опремата, висината на платите и др. Оваа анализа го вклучува и 
влијанието на ризикот врз секој од овие фактори. Како недостаток на оваа 
анализа се смета тоа што тестирањето го врши за секоја променлива 
поединечно, а не ја зема предвид поврзаноста на сите фактори и нивното 
влијание еден врз друг. 

 Овој недостаток се компензира со примена на сценарио-анализата. Оваа 
анализа ги зема предвид меѓузависностите на промените на променливите 
големини, бидејќи тие едновремено и заедно се тестираат. 

 Симулациската анализа има математичко-статистички пристап за 
мерење на ризикот на инвестиционите проекти. Таа ги вклучува едновремено 
промените на повеќе променливи, но за секоја од нив воведува варијантна 
дистрибуција. 

 Четвртиот метод е методот на конвертирање на ризичниот во неризичен 
тек на нето-приноси. Како што покажува и самото име суштината на овој метод 
е во тоа што врши претворање на проектираниот тек на ризични приноси во 
неризичен тек. Ова конвертирање го врши преку дисконтирање на коригираните 
нето-приливи со неризична дисконтна стапка. 

  Под текови на готовина се сметаат наплата и исплата на готови пари и 
т.н. готовински еквиваленти, преку деловните сметки и девизната сметка, 
вклучувајќи ги и компензациите, асигнации и цесии спроведени преку тие 
сметки. Преносот помеѓу одделни сметки на готовината и готовинските 
еквиваленти во исто претпријатие не се смета за тек на готовина.  

Извештајот за тековите на готовината ги прикажуваат тековите на 
готовината од: а) деловни активности; б) активности на пласирање и 
инвестирање и  в)  финансиски активности. 
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Готовински тек од деловни (оперативни) активности 

 Поради принципот на временското разграничување на трансакциите, 
според кој се утврдуваат приходите и расходите, како и добивката, за периодот 
за кој е извршена односната трансакција во билансот на успех, се констатира 
постоење на приходи од продажба, иако нивна наплата во пари не е направена, 
како и создавање на расходи, кои не се исплатени. Од тие причини е потребно 
големините од билансот на успех да се конвертираат во големини на 
готовински текови, со цел да се утврдат готовински текови од оперативни 
активности. Постојат два метода за таа намена. Првиот е директен, со кој се 
преиспитува секоја ставка од билансот на успех. На тој начин се утврдуваат 
готовински наплати од продажбата, наплатена камата и дивиденда, како и 
наплатите по други основи, а потоа се одземаат исплатите во готово за 
набавки, исплатените оперативни расходи, исплатените камати и даноци, за 
конечно да се дојде до разликата меѓу извршените наплати и исплати во вид на 
нето-готовински текови од оперативните трансакции. 

 Според индиректниот метод не се врши поединечно преиспитување на 
секоја од ставките на билансот на успех, туку се започнува од нето-добивката. 
Таа се коригира со додавање или одземање на одредени ставки:8 

1. Се додава амортизација од тековниот период. Таа влијаела нето-
добивката да се намали (како расход), а со тоа да се искаже и намален 
готовински тек. Со нејзино додавање се прикажува реално готовинскиот 
тек. 

2. Зголемување на износите на ставките на обртните средства во билансот 
на состојба од тековниот период во однос на претходниот период, кои 
значат зголемено користење на средствата (употреба), се одземаат, со 
што се врши намалување на готовинскиот тек. 

3. Намалување на износите на ставките на обртните средства, во билансот 
на состојба од тековниот период, во однос на претходниот период, кои 
значат намалено користење на средствата (употреба), се додаваат, со 
што се врши зголемување на готовинскиот тек. 

4. Ставките од билансот на состојба што означуваат   износите на 
краткорочните обврски во тековниот период, во однос на претходниот, 
значат зголемување на паричните средства поради што се додаваат и се 
добива зголемен готовински тек. 

5. Ставките од билансот на состојба, што бележат намалување на 
износите на кракорочните обврски во тековниот период, во однос на 
претходниот, значат намалување на паричните средства поради што се 
одземаат и се добива намален готовински тек. 

Готовински тек од оперативни-деловни активности (ги вклучува паричните 
ефекти од трансакции кои влегуваат во утврдувањето на нето-добивката): 

- парични приливи: наплата од купувачите за продадените производи и 
услуги, камата и дивиденда примена за дадени кредити и вложувања, 
продажба на ХВ кои се чуваат за целите на тргување, парични примања 
од осигурителни организации врз основа на штети; 

- парични одливи од оперативни активности вклучуваат: плаќања на 
вработените за плати, плаќања на добавувачите за производи и услуги 
купување на ХВ за цели на тргување, други парични исплати според 
договори за деловни или трговски цели. 

                                                 
8 Д-р Синиша Спасов и д-р Сашо Арсов: Финансиски менаџмент, Економски факултет, Скопје, 

стр. 58. 
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Готовински текови од активности на пласирање и инвестирање 

 Парични средства од активности на пласирање и инвестирање 
(вклучуваат давање или наплата на заеми, стекнување и отуѓување на 
вложувања и недвижности постројки и опрема): 

- парични приливи: пари примени од продажба на недвижности, постројки 
и опрема, нематеријални средства и други долгорочни средства; пари 
примени од продажба на сопственички и должнички инструменти на 
други компании и учества во заеднички вложувања; пари примени од 
отплата на аванси и заеми дадени на други лица; парични примања кои 
произлегуваат од идни договори, термински договори, договори за 
опција и договори за компензација; 

- парични одливи од инвестициони и активности на пласирање 
вклучуваат: пари потрошени за стекнување на недвижности, постројки и 
опрема, нематеријални средства и други долгорочни обврски, пари 
потрошени за купување на сопственички и должнички инструменти на 
други компании и учества во заеднички вложувања. 

 

Готовински текови од финансиски активности 

Како парични средства од финансиски активности се дефинирани: 

- парични приливи: прилив од емисија на акции или други сопственички 
инструменти, меници, обврзници и сл.; 

- парични одливи: отплата на зајмените износи, исплата на сопствениците 
за стекнување или откуп на акции на претпријатие. 

Врз основа на напред изнесеното може да се презентира една целосна 
шема на извештајот за паричните текови во која се опфатени сите текови од 
оперативни, инвестициони и финансиски активности на компанијата. 

Шема на извештајот за готовински текови: 

- Наплатена готовина од купувачите 

 - Исплата на добавувачите 

 - Оперативен готовински одлив (маркетинг,     административни трошоци 
и платени камати) 

 -  Платени даноци 

+/- Паричен тек од инвестиции, набавени или продадени 

+    Прилив од новоиздадени акции 

+ Зголемување (или ново) задолжување 

-  Исплата на главница на долг 

-  Дивиденди на обични акции 
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    Остварен паричен тек 

Табела 16 

Извештај за готовински текови9 

1. Готовински текови од оперативни 
активности 

 212,460 

 Нето добивка (според биланс на успех) 17,460  

 Враќање на амортизацијата 190,000  

  ПРИЛИВ   

  Намалување на залихите  30,000  

 Зголемување на краткорочните обврски 5,000  

 Зголемување на останатите краткорочни 
обврски 

5,000  

ОДЛИВ   

 Зголемување на краткорочните 
побарувања 

35,000  

 2. Готовински текови од инвестициони 
активности 

 (255,000) 

ПРИЛИВ   

Продадени транспортни средства 30,000  

Намалување на долг, финансиски 
вложувања 

5,000  

ОДЛИВ   

Купени градежни објекти (160,000)  

Купена опрема (130,000)  

3. Готовински текови од финансиски 
активности 

 50,540 

Зголемување на тековен дел од 
долгор.обрски 

10,000  

Зголемување на долгорочни кредити од 
банка 

10,000  

Зголемување на продажба на акции (ном. 
вред.) 

20,000  

Зголемување од продажба на акции (по 
цени повисоки од номинална вредност) 

50,000  

ОДЛИВ   

Намалување на обврски од долгорочни 
обврзници 

(32,000)  

Исплатени дивиденди за тековна година (7,460)  

4. Нето-зголемување/намалување на 
готовината 

 (8,000) 

Салдо на готовина на почетокот на 
периодот 

52,000  

Салдо готовина на крајот од периодот (60,000)  

   

                                        

Со салдирањето на позитивните и негативните (во загради) нето-
готовински текови, од трите видови на активности се добива позитивен нето-
готовински тек од 8,000 денари. Во извештајот за готовинските текови ова 

                                                 
9 Исто, стр. 
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зголемување на салдото е означено како негативна големина, што се должи 
единствено на презентацијата на извештајот во форма на биланс, кој мора да 
биде еднаков на двете страни.  

  Износoт на приливите и одливите на готовината може да се утврди на 
два начина: 1) врз основа на евиденција за приливи и одливи во благајна, на 
деловните сметки и девизни сметки; 2) со соодветни позиции на билансот на 
состојба, билансот на успех и група на сметки и сметка во сметководството на 
компанијата. Во праксата главно се користи друг начин на утврдување на 
приливите и одливите на готовина. 

  2. Извештајот за тековите на готовината претставува значаен 
финансиски извештај, од причини што добивката утврдена во билансот на 
успех не дава вистинска слика за успешноста на работењето на едно 
претпријатие. Имено, може да се применуваат различни сметководствени 
политики, на пример, во пресметката на амортизацијата (примена на различни 
методи на пресметка), во признавањето на приходите и сл., кои влијаат на 
финансискиот резултат. Резултатот од работењето на компанијата е искажан и 
подготвен на пресметковна сметководствена основа и често не е сигурен 
индикатор способен за заработувањето на компанијата, односно способност на 
компанијата да создава готовина. Исто така, и инфлацијата има значајно 
влијание на резултатот. Заради тоа извештајот за тековите на готовината 
овозможува информации за сите значајни финансиски трансакции и текови на 
готовината во текот на одреден временски период.10 
   Способноста на компанијата да создава готовина е, всушност, најважен 
показател за нејзината способност. За постигнување на главната цел на 
менаџментот - солвентност е неопходно да генерира моќен готовински тек. 
Ако готовинскиот тек го надмине износот кој е потребен за редовни деловни 
активности и нивно ширење, компанијата не ќе мора да зајмува пари заради 
проширување на работењето. Вишокот на готовински тек ќе може да се користи 
за намалување на долгот или за подобрување на нејзината финансиска 
состојба, со намалување на коефициентот на задолженост изразен со односот 
на обврските и имотот.          
   Информациите кои ги овозможува извештајот за текови на готовина се 
од корист како за интерните (менаџментот) така и за екстерните корисници, од 
кои најбитни се инвеститорите и кредиторите. Управата го користи овој 
извештај со цел да ја процени ликвидноста на компанијата и да ја утврди 
политиката  за одредување на дивиденда (исплата и износ) и би извршила 
анализа и процена на успешноста во работењето, како и резултатите од 
главните деловни одлуки, вклучувајќи и вложувањата во финансиски 
активности. Тоа значи дека управата може да го користи овој извештај при 
донесување на битни одлуки за тоа дали е потребно да се земат краткорочни 
заеми со кои би се плаќале тековните обврски, дали да се зголеми или намали 
износот на дивиденди, како и при изработка на плановите на идните 
инвестициони и финансиски потреби.  
  Основната намена на извештајот за текови на готовината е на бројните 
екстерни корисници (инвеститори, кредитори, деловни партнери, на 
конкурентите, на државата и нејзините органи, на финансиските аналитичари и 
др.) да им овозможи да ја оценат солвентноста и профитабилноста на 
фирмата, како би биле сигурни во исправноста на своите инвестициони одлуки. 
Врз основа на информациите за тековите на готовина и врз основа на 
предвидувањата на идните генерирања на готовина, кредиторите можат да 
бидат сигурни дека компанијата ќе може да ги плати своите обврски во рокот на 
достасаност, а инвеститорите можат да бидат сигурни во остварувањето на 

                                                 
10  S. Kulić, MRS 7 - Izveštaj o tokovima gotovine, Zbornik „Primena međunarodnih računovodstvenih  

standarda”, knjiga II, Beograd, 2002, str. 66. 
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профит и враќање на својот вложен капитал по пат на исплата на дивиденди. 
Исто така, инвеститорите и кредиторите можат да го користат овој извештај за 
да ја објаснат разликата помеѓу нето-добивката во билансот на успех и нето-
текови на готовина настанати од деловните активности. 

    Според тоа, извештајот за тековите на готовина им служи на 
менаџерите, инвеститорите и кредиторите како аналитичко средство за да: 

  1) го утврдат износот на готовината кој е обезбеден од работењето во 
тек на определен период и тој износ да се спореди со остварените приходи во 
текот на тој период; 

2) се процени способноста на компанијата да ги исполнува своите 
обврски како достасуваат, како и способноста да исплаќа дивиденди; 

3) се утврдува износот на вложувањата во нови средства 
(неподвижности, постројки, опрема и останати постојани средства) во текот на 
одреден период; 

4) се утврди видот и обемот на финансирањето на потребни за 
вложување во долгорочни средства или продолжение на работењето и 

5) процена на способноста на претпријатието да остварува позитивен 
тек на готовината во идните периоди. 

3. Информации за текови на готовина на претпријатието им помагаат на 
корисниците на финансиските извештаи во оценувањето на можностите на 
претпријатието да остварува готовина и еквиваленти на готовината и потреби 
на претпријатието да ги искористи. 

   Овој извештај ги прикажува промените во готовината и готовинските 
еквиваленти во текот на пресметковниот период, што значи дека овој извештај 
во износот на зголемувањето, односно намалувањето на готовината (разлика 
во готовината и еквивалентите на готовината помеѓу крајниот и почетниот 
период, односно два напоредни биланси на состојба) и прикажува како дошло 
до тоа зголемување или намалување, и како правното лице управувало со таа 
готовина во рамките на работењето, вложувања и финансирања. 

             Покрај примарната цел, овој извештај има за цел како составен дел на 
сетот финансиски извештаи да овозможи информации кои на корисниците им 
овозможува да ги проценат промените во нето-имотот на компанијата, 
нејзината финансиска структура (вклучувајќи ја ликвидноста и солвентноста), 
како и нејзината способноста да влијае на износот и временското одредување 
на тековите на готовината, со цел приспособување на променливите околности 
и можности11. 

5. Извештај за промените на капиталот 

  Извештајот за промените на капиталот е наменет, пред сè, за 
сопствениците на капиталот. Во него се прикажуваат промените на одделни 
облици на капитал кои настанале во периодот помеѓу два биланса на состојба, 
а кои се последица на односот на вкупните добивки и загуби кои претпријатието 
ги остварило во тој период. Облиците на капитал кои се искажуваат од 
настанатите промени се: 1) основен капитал, 2) откупени сопствени акции, 3) 

                                                 
11 S. Kulić, cit. delo, str. 68. 
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останат капитал, 4) неуплатен запишан капитал, 5) емисиона премија, 6) 
резерви од добивка, 7) ревалоризациони резерви, 8) добивка и 9) загуба.      

 

6. Напомени кон финансиските извештаи 

  Напомени кон финансиските извештаи претставуваат описи и 
расчленување на прикажаните износи на позициите на билансот на состојба, 
билансот на успех, извештајот за готовински текови и извештајот за промените 
на капиталот. Со нив се даваат додатни информации кои не се прикажани во 
останатите финансиски извештаи, заради нивната верна презентација. 
Информациите кои се даваат во напомените кон финансиските извештаи треба 
да бидат систематизирани по еднообразен распоред. 

  За сочинување на овој извештај не е пропишан посебен образец, туку тој 
се составува во слободна форма во согласност со меѓународните 
сметководствени стандарди и со прописите со кои се уредува сметководството. 

Данокот и цената на туѓиот капитал 

 Од особена важност е прашањето за утврдување на структурата на 
капиталот (сопствен или туѓ), при анализа на големината на оперативната 
добивка. Имено, како резултат на ангажирањето на капитал од туѓи извори се 
јавува обврската за компанијата да плаќа камата за користените средства. 
Износот на каматата влијае на големината на добивката пред оданочување, 
односно истата се намалува. Заради тоа што основицата за пресметување на 
данокот на добивка се намалува, за износот на расходите кои произлегуваат од 
финансирањето, данокот на добивка ќе биде помал, во однос на компанијата 
која има ист износ на оперативна добивка (но не користи средства од туѓи 
извори), како и анализираната компанија. Тоа значи дека, разликата во нето-
добивките помеѓу овие две компании ќе биде помала во однос на разликите кои 
постоеле во износот на добивките пред оданочување. Износот на добивката 
пред оданочување се добива кога од оперативната добивка ќе се намалат 
трошоците за финансирање (камати). Несомнено,  компаниите кои работат 
единствено со сопствен капитал - остварената добивка пред оданочување 
всушност ќе биде еднаква со оперативната добивка. Компанијата која работи со 
зајмени средства, за износот на каматата ќе се намали износот на добивката 
пред оданочување, во однос на оперативната добивка. 

 Државата, со намалувањето на обврската за данокот на добивка, 
фактички ја стимулира кредитната политика и развојната компонента на 
фирмите, преку компензирање на дел од расходите на финансирањето 
(каматата). Тоа значи дека за фирмата која користи туѓ капитал, расходите за 
тој капитал не се фактички толку големи колку што е износот на каматата, 
туку помали за износот на помалиот данок на добивка, кој произлегува од 
намалената даночна основа. Ваквата даночна политика влијае врз намалување 
на цената на зајмениот капитал и мора да биде земена предвид. Тоа најдобро 
може да се воочи од следниот пример: 

Табела 17   

 Фирма А 
(користи туѓ 
капитал) 

Фирма Б (користи 
сопствен капитал) 

Оперативна добивка 100,000 100,000 
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- Камата (20,000) 0 

Добивка пред 
оданочување 

80,000 100,000 

- Данок на добивка 
(40%) 

(32,000) (40,000) 

Нето-добивка 48,000 60,000 

Разликата во големината на нето-добивката, помеѓу фирмата која 
користи само сопствен капитал и фирмата која користи туѓ капитал, се 
намалува по одбивањето на данокот на добивка. Тоа значи дека фактичкиот 
трошок на капиталот е различен од трошокот на каматата кај туѓиот капитал. 
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IV. ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА 

4.1. Поим  и етапи на финансиската анализа 

  1. Финансиската анализа се занимава со анализа на финансиската 
состојба на компанијата и можностите за промени во посакуваниот правец. 
Значаен дел од анализата се врши со ставање во однос одредени вредности 
од билансот на состојба и билансот на успех.  

Со финансиската анализа се ставаат во однос расположливите 
податоци и информации, за да се дојде до продлабочени сознанија за значајни 
фактори, а со цел утврдување на веројатноста на грешките и трендовите и 
делување во насока на нивно поместување во саканиот правец. На овој начин 
се зголемува корисноста на расположливите податоци, бидејќи преку нив се 
овозможува продлабочено запознавање со сегашната состојба на компанијата 
и проценка на идната состојба.  

За вршење на сложени финансиски анализи се користат сложени 
математички методи. Финансиската анализа претставува начин на собирање и 
користење на информации од финансиски карактер, со цел да се:  

       a) оценува тековната финансиска состојба на претпријатието;  

       б) оценува можното и целисходно темпо на развој на претпријатието од 
позиција на нејзино финансиско обезбедување;  

       в) прогнозира перспективно финансиската состојба на претпријатието;  

       г) откријат достапни извори на средства и да се оцени можноста и 
целисходноста на нивната мобилизација;  

       д) прогнозира положбата на претпријатието на пазарот на капитал и др.  

     2. Постојат две фази на анализа, и тоа: a) експрес-анализа на 
финансиската состојба и б) детална анализа на финансискaта состојба.  

  a)  Експрес-анализата се врши преку три фази: 1) подготвителна фаза, 2) 
претходен преглед на сметководствените пресметки и 3) економски реферат 
анализа на пресметки.  

   Целта на подготвителната фаза се состои во донесување на одлука за 
целисходноста на анализата на финансискиот извештај. Оваа фаза почнува со 
запознавање со ревизорскиот заклучок. Се разликуваат стандарден и 
нестандарден ревизорски заклучок.    

Стандарден ревизорски заклучок претставува подготвен унифициран 
и краток документ кој содржи позитивна оценка на ревизорот или ревизорска 
фирма за веродостојноста на одделни информации во извештајот и нивното 
совпаѓање со важечките нормативни документи.  

Нестандарден ревизорски заклучок обично претставува  пообемен 
стандарден и, по правило, содржи некои дополнителни информации кои можат 
да им послужат на корисниците во пресметки. Овие заклучоци ги разгледуваат 
ревизорските фирми.  
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 Втората фаза на анализа претставува „претходен преглед на 
сметководствените пресметки”. Целта на таа фаза е да се оценуваат условите 
на работа за пресметковниот период, за да се определи тенденцијата на 
основните показатели на дејноста, како и квалитативни помени во имотната и 
финансиската состојба на компанијата.  

  Третата фаза експрес-анализа е „економски реферат и анализа на 
пресметката”. Нејзината цел е општа оценка на резултатот на стопанската 
активност и финансиската состојба на компанијата.  

  б) Детална анализа на финансиската состојба, во однос на експрес-
анализата, се врши со поголем степен на детализација во интерес на 
различните корисници.  

   

4.2. Задачи  и цели на финансиската анализа 

   1. Финансиската состојба на компанијата може да се оценува од гледна 
точка на долгорочна и краткорочна перспектива. Кај оценката за краткорочна 
перспектива се поаѓа од ликвидноста и солвентноста.  

 Под ликвидност на некоја актива се подразбира  нејзината способност 
да се трансформира во парични средства. Степенот на ликвидноста се 
определува според траењето на временскиот период кога таа трансформација 
може да биде остварена по цени приближни на просечните пазарни.  

   Солвентноста претставува способност навремено и во полн обем да 
ги изврши достасаните обврски.  

Задачи на финансиската анализа се:  

1) оценување на активата на компанијата и изворите на нејзино 
финансирање;  

2) оценкa на големината и составот на ресурсите потребни за 
одржување на остварениот економски потенцијал на компанијата и 
проширување на нејзината дејност;  

3) оценка на изворите на дополнително финансирање;  

4) анализа на системот на контрола на состојба и ефикасност на 
користење на финансиските ресурси;  

5) проучување на формата на финансирање (долгорочни и краткорочни 
кредити, стоковен кредит, готовина) и  

6) испитување на ризикот кој настанува со дадени извори на средства.  

   Успешноста на економската целисходност од функционирање на 
компанијата се мери со апсолутни и релативни показатели. Во финансиската 
анализа се разликуваат показатели за економските ефекти и економска 
ефикасност. Економскиот ефект претставува апсолутен показател кој го 
карактеризира резултатот на дејноста. Економска ефикасност претставува 
релативен показател кој го споредува добиениот ефект со трошоците или 
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ресурсите кои се користени за постигнување на тој ефект. Таквиот показател 
веќе може да се користи во просторно-временското споредување.   

   2. Претпријатието редовно врши анализа на своите финансиски 
резултати. Финансискиот резултат претставува разлика помеѓу финансиските 
приходи и расходи. Овој резултат го покажува влијанието на финансиските 
одлуки на чистиот резултат на претпријатието. Елементите и примероците на 
добиениот резултат се мошне разновидни. Компонентите на тој резултат треба 
да се анализираат посебно.  

   Помеѓу саканата и вистинската  состојба може да настапи несовпаѓање. 
Критичното несовпаѓање помеѓу бараната и реалната финансиска состојба 
претставува финансиски проблем. Извори на финансискиот проблем може да 
се:  

           а) финансиите и финансискиот менаџмент како такви;  

          б) нарушување и проблеми од системски карактер: технологија, средства, 
производство, персонално управување, отсуство на контрола и др.  

3. На финансиската анализа треба да и претходи општосистемска 
анализа. За време на општосистемска анализа може да се користи методот на 
морфолошка анализа. Предноста на овој метод се состои во тоа што е 
остварлив во присуство на мал обем на информации за проблемот кој се 
проучува. Овој метод најчесто се користи кај прогнозирање на можниот 
резултат на фундаменталното истражување. Користење на овој метод е можно 
кај изнаоѓање на нови пазари.  

              При користење на морфолошкиот пристап сите субјекти се делат на 
групи, од кои секоја подлежи на детално проучување. Таквиот пристап 
овозможува собирање на податоци за подоцнежните истражувања. 
Морфолошкиот пристап е поврзан со структурата на меѓусебните врски меѓу 
објектите, појавите и концепциите.  

  4. Основата на информациското обезбедување на системот на финансиска 
анализа ја сочинуваат која било информација од финансиски карактер:  

            1) сметководствена пресметка;  

            2) извештаи на финансиските органи;  

            3) информации на институции од банкарскиот систем;  

            4) информации од берзата;  

           5) дополнителни информации (аналитички сметки, рекламации, планови, 
документација за приходи - расходи и др.).  

   Анализата на информациите може да се врши со цел:  

            1) контрола и дијагностика на состојбата и   

            2) прогнозирање на развојот на компанијата, при што кај прогнозирањето 
треба да се оствари дијагностиката на состојбата и утврдување на причината за 
појава на проблемот.  
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Друга поделба на финансиската анализа може да биде:  
- статичка (ја испитува положбата на појавата во определен период-

момент); 
- динамичка (ја испитува појавата во нејзиниот развој, користејќи ги 

состојбите во различни временски моменти или интервали). Со оваа 
анализа е можно да се согледа профитабилноста на компанијата во 
анализираниот период во однос на претходниот или тенденцијата на 
движење на профитабилноста во релативно подолг рок. 
 

    Оценка на појавата се изведува врз основа на: 
- согледување на нејзината структура, изразена во показатели на 

структурата или релативни показатели - кои го покажуваат учеството и 
влијанието на одделни елементи на појавата (процентуално учество на 
одделните ставки од билансот на состојба во вкупните средства и 
изворите на средства или процентуално учество на расходите и нето-
добивката во билансот на успех); 

- споредба на релативните показатели со слични показатели за водечки 
фирми во дејноста или просекот на дејноста (споредба на показатели за 
ликвидноста или профитабилноста на фирмата). 
Финансиската состојба на компанијата на крајот од тековниот период е 

резултат на нејзината претходна состојба (состојба на почетокот на 
периодот) и на активностите остварени во тековниот период. Разликата 
меѓу состојбата во почетокот и на крајот на периодот го покажува ефектот 
на тековните активности. Особено е важно да се потенцира дека 
апсолутните големини тешко се интерпретираат, односно само преку нивно 
користење можат да се донесат и погрешни заклучоци. Заради тоа, 
апсолутните вредности (или разлики) на одделните позиции во 
финансиските извештаи се ставаат во однос на големини на други позиции. 
Тоа значи, дека заклучоците за големините и промените на одделни 
финансиски позиции можат и треба да се донесат само преку согледување 
на односите меѓу нив, со користење на одделни релативни показатели, 
односи (ratio) или индекси. За да се оцени финансиската состојба и 
успешноста на компанијата, финансиските аналитичари мораат да ги 
проверуваат различните аспекти на финансиското здравје на компанијата. 
За ваквите проверки најчесто се користи инструмент кој се нарекува 
финансиски однос. Финансискиот однос претставува индекс кој поврзува 
две сметководствени вредности, а се добива со делење на еден број со 
друг. Практично, анализата која се базира врз вакви показатели е позната 
како анализа на финансиски односи или т.н. рацио-анализа (Ratio 
analysis).  
 

 
Анализа на финансиките односи 
 

Финансиската анализа претставува составен дел на комплексна деловна 
анализа на претпријатието. Финансиската анализа треба да го анализира 
комплетното дејствување на финансиската функција: општи принципи 
(продуктивност, економичност, рентабилност) и посебните принципи 
(ликвидност, стабилност, сигурност) под дејство на интерните и екстерните 
фактори на одлуките на финансирањето итн. 

Билансот како подлога на финансиската политика претставува примарен 
фактор во финансиската анализа. Значи, билансот како финансиски извештај го 
третираме како еден од основните методи и инструменти на комплексна 
анализа за работењето на претпријатието. Тој обезбедува информации за 
состојбата на фирмата во точно определен или одреден временски момент, 
како и за извршените операции во изминатиот период. Несомнено, реалната 
вредност на финансиските извештаи е во тоа што тие можат да се искористат 
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за предвидување на финансиската состојба на компанијата во иднина, како и да 
се определат добивката и дивидендата. Од аспект на инвеститорот, 
предвидувањето на иднината е точно тоа што е задача на финансиската 
анализа, додека од аспект на менаџментот на компанијата, анализата на 
финансиските извештаи е корисна за две намени: како средство за 
антиципирање (предвидување и соодветна реакција) на условите во иднина и 
второ, уште поважно, како стартна основа за планирање на активностите, кои 
ќе влијаат на идниот тек на настаните. 
 Претворањето на сметководствените вредности од финансиските 
извештаи во релативни вредности или коефициенти овозможува да се изврши 
споредба на финансиската позиција на една компанија со друга, дури и тогаш 
кога нивните големини се многу различни. Пример, да претпоставиме дека 
компанија А има долг од 6 милиони долари и трошок за камата од 500.000 
долари, додека друга компанија Б има долг од 60 милиони долари и каматен 
трошок од 4,2 милиони. Прашањето овде е која од овие две компании е 
подобра? За да се одговори на ова прашање е потребно да се утврди 
вистинската тежина на споменатите долгови, како и способноста на компаниите 
да ги исплатат истите. Тоа може да се постигне ако се стават во сооднос, како 
прво, долгот на фирмата (за секоја одделно) во однос на нејзините сопствени 
средства и второ, со споредбата на каматата, која треба да ја платат во однос 
на приходот кој го остваруваат и кој е расположлив за плаќање на каматата. За 
таквите споредби се користат рацио-анализи.  Рацио-анализата е корисно 
средство за споредба на показателите на една компанија со просекот на 
дејноста или со најуспешните компании од дејноста или стопанството.   
 Меѓутоа, не треба да се испушти од вид фактот дека и релативните 
показатели сами за себе не значат целосно осветлување на анализираната 
појава (пр. показател за нето-добивка во однос на сопствениот капитал од 9% 
покажува дека компанијата остварила позитивен финансиски резултат), но не 
ни кажува дали тој финансиски резултат е поголем или помал, од оној што се 
смета за нормален за односната дејност, во определен момент или период. 
Затоа, релативните показатели треба да се споредуваат со показателите за 
идната појава, кои ќе послужат за споредба (Benchmark analyses). Во таа 
смисла рацио-анализата опфаќа два вида споредби: 

- временска споредба (Trend Analysis) и 
- споредба со водечки фирми или просекот на дејноста (Cross- Sectional 

Analysis).  
Во литературата се среќава класификација на следниве видови 

показатели: показатели на ликвидноста, показатели на активноста, показатели 
на левериџот и показатели на профитабилноста. 
 
Показатели на ликвидноста 
 

Целта на следниот рацио е да го измери капацитетот на наплатата од 
купувачите на краткорочна основа: 

 
Тековен однос = Тековни средства            

           Краткорочни обврски   
 

Со овој однос се мери адекватноста на тековните средства во 
исполнување (или покривање) на краткорочни обврски. Рациото зависи од 
многу фактори, како што е видот на компанијата, политиката на продажба и 
наплата, и обртот на инвентарот. Ако рациото (односот) е помал од 1, тоа значи 
дека обртниот капитал е негативен. Значи, вообичаено тековниот однос треба 
да биде поголем од 1, а колку неговата вредност е поголема од еден толку е 
поголема покриеноста на краткорочните обврски со обртните средства на 
компанијата. 
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Некои аналитичари сметаат дека овој однос не смее да биде помал од  
2:1.   

Тековните средства вообичаено ги опфаќаат готовите пари, ХВ 
(краткорочни), побарувања од купувачите и залихите. Краткорочните обврски се 
состојат од обврски кон добавувачите, обврски по краткорочни заеми, 
краткорочни обврски по долгорочни заеми, даноци и обврски за плати.  

Кога компанијата се соочува со финансиски потешкотии, таа почнува да 
ги плаќа обврските кон добавувачите многу побавно позајмувајќи сè повеќе и 
повеќе од банките. Со тоа краткорочните обврски растат побрзо од тековните 
средства, тоа конечно значи соочување на фирмата со проблеми. Тековниот 
однос претставува најдобар поединечен индикатор на износот до кој 
краткорочните кредитори се покриени со средствата, од кои се очекува да се 
претворат во готовина релативно брзо. Треба да се обрне внимание на тоа 
дека ако некоја фирма има коефициент на тековна ликвидност, изразен преку 
тековниот однос од 3,3 тоа не подразбира автоматски дека таа фирма работи 
добро, особено ако притоа се има предвид дека просекот на дејноста е на 
пример 4,3. Ова несомнено упатува на заклучок дека компанијата треба да се 
стреми да остварува тековен однос кој ќе биде барем најмалку до просекот на 
дејноста или индустријата. Во спротивно тоа би претставувало сигнал за 
финансиските аналитичари и менаџери за истражување на проблемите. Исто 
така, треба да се нагласи дека обртните средства, кои се сметаат за ликвидни, 
обично носат помал принос од долгорочните средства, што е аргумент дека 
фирмите со преголема ликвидност, всушност, не инвестираат мудро. 

 
 
Показатели на моментна ликвидност - брз однос или тест на киселоста 
(Quick Ratio  или Acid Test Ratio)  
 

Показателот на моментната ликвидност (брз однос или тест на 
киселоста) е мерка на ликвидноста што се пресметува со поделба на 
тековните средства (од кои се минусираат залихите) со краткорочните обврски. 

Брзиот тест може да се претстави преку следнава равенка: 

            Моментна ликвидност =  

                                      
Овој однос се јавува како дополнување на тековниот однос во анализата 

на ликвидноста и спаѓа во поконзервативните мерки на ликвидноста. 
Исклучувањето на залихите кај овој однос е поради фактот што тие вообичаено 
се помалку ликвидни од останатите обртни средства на компанијата, но и се 
средства кај кои настануваат најголеми загуби при ликвидација на компанијата 
(при спроведување на постапка на ликвидација залихите се продаваат за 
помали вредности од фактичките). Поради тоа, брзиот тест, како мерка на 
способноста на компанијата да ги сервисира краткорочните обврски без 
потпирање на реализација на залихите е многу значајна. Од тие причини брзиот 
тест дава подобра слика за ликвидноста од тековниот однос. 
 
 
Показатели на активноста (користењето на средствата - assets 
management ratios) 

Овие показатели се нарекуваат и односи - рациа на управување со 
средствата. Истите се добиваат врз основа на податоци од билансот на 
состојба и билансот на успех, а се пресметуваат во форма на коефициенти или 
број на денови на задржување на деловните средства во конкретен облик 
(залихи, побарувања од купувачи, обврски кон добавувачи и сл.). Постојат 
повеќе рациа на управување, односно показатели на активноста на 
компанијата, но најзначајни се следниве три: 1) рацио обрт на залихи, 2) рацио 
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регулирање на побарувања од купувачите и 3) рацио регулирање на обврските 
кон добавувачите. 

 а) Кај рацио обрт на залихи од значење се коефициентот за обртот на 
залихи и показателот на просечното време на задржување на залихи во 
претпријатие. 

 1)      Коефициентот на обрт на залихи се утврдува на следниов начин: 

  

Коефициент на обрт на залихи =  

         2) Просечно време на задржување на залихите во компанијата се 
утврдува на следниов начин: 

=   

б) Кога е во прашање рацио регулирање на побарувањата од 
купувачите се разликуваат следниве два показатела: коефициент на обрт на 
купувачи и показател за просечно време на наплата на побарувања од 
купувачи.  

            1) Коефициентот на обрт на купувачи се утврдува на следниов начин:  

Коефициент на обрт на купувачи =   

            2) Просечното време на наплата на побарувања од купувачите се 
утврдува на следниов начин: 

                                                           365дена    
    Просеч. време на напла.  =     ———————————— 
     на побарув. од купув.         Коеф. на обрт на залихи   

в) Кај рациото на регулирање на обврските кон добавувачите се 
најбитни следниве два показатела: коефициент на обрт на добавувачите и 
показател за просечното време на плаќање на обврските кон добавувачите.  

            1) Коефициентот на обрт на добавувачи се утврдува на следниов начин: 

Коефициент на обрт =  

на добавувачи 

  

            2) Просечното време на плаќање на обврските кон добавувачите се 
утврдува на следниов начин: 

Прос.време на плаќање  
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обвр. кон добав.             =  

 
 
Показател на обртот на основните средства (Fixed Assets Turnover ratio) 
 

Со овој показател се мери ефикасноста на претпријатието во употребата 
на капацитетите (објектите и опремата) во зголемувањето на продажбата. Тој 
претствува однос помеѓу приходите од продажбата и фиксните средства:  
                                                                   П 
             Обрт на основните средства =  --------- 
                                                                 Сос 
 
               П - приходи од продажбата, 
               Сос- просечни основни средства12  

Треба да се води сметка при споредување на показателот за обртот на 
фиксните средства на една компанија со други компании, особено ако тоа 
споредување се прави меѓу постара и понова фирма. Како резултат на 
делувањето на инфлацијата, износите на фиксните средства, кои се набавени 
пред подолг временски период, можат да бидат потценети, додека за новата 
компанија, чии средства се набавени скоро, можат да бидат многу повисоки. 
Ова од причини што податоците искажани во билансот на состојба се според 
набавна вредност - по историски цени (вредности). 
 
 
Показател на обртот на вкупните средства (Total Assets Turover) 

Овој показател го покажува обртот на сите средства на компанијата и 
уште се нарекува коефициент на обрт на капиталот. Пресметувањето на овој 
коефициент се врши со поделба на продажбата (нето-приходи од продажбата) 
со вкупните средства:  
                                                                         П 
                   Обрт на вкупните средства  = --------- 
                                                                         С 

П - приходи од продажбата, 
С - просечни вкупни средства (вкупен имот). 

 
За разлика од обртот на фиксните средства, каде тековните средства 

беа исклучени, кај обртот на вкупните средства тие се вклучени. 
  
 
Показатели на задолженоста (Debt Management Ratios) или показатели на 
левериџот 
  

Показателите или односите на задолженоста покажуваат до кое ниво може 
компанијата да се финансира со зајмен капитал. Висината на средствата што 
компанијата користи туѓи средства за финансирање во себе вклучува три битни 
импликации:  

1. се врши зголемување на средствата на компанијата со задолжување, 
при што не се менува учеството на акционерите во капиталот; 

2. кредиторите се заинтересирани за обемот на сопствениот капитал на 
компанијата (акционерскиот капитал), со цел да обезбедат маргина на 
сигурност за своите вложувања; 

                                                 
12 Д-р Синиша Спасов и д-р Сашо Арсов: Финансиски менаџмент, Економски факултет, Скопје, 

2004, стр. 84. 
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3. доколку компанијата заработува повеќе на инвестициите финансирани 
со зајмени средства, отколку што плаќаат за камата, приносот на 
сопствениот капитал е зголемен. 
Финансискиот левериџ (зајмување) влијае на очекуваните стапки на 

принос, остварени од страна на акционерите поради две причини: каматата за 
зајмениот капитал е ослободена од оданочување, и второ, вообичаено, 
стапката на приход на компанијата на сопствените инвестиции во средства е 
различна од стапката според која ги зајмува средствата (бараната стапка на 
принос на сопствениот капитал е вообичаено повисока). Во поглед на 
задолжувањето, компаниите обично зајмуваат средства по пониска камата од 
стапката на приносот што го остваруваат од оперативните активности.  Ова во 
комбинација со предноста што се остварува со даночниот третман на 
оданочување на зајмениот капитал (каматата ослободена од оданочување) и 
повисоката стапка на принос на нвестициите, овозможува остварување на 
позитивна стапка на принос на акционерите. 

Во услови на нормално одвивање на бизнисот, релативно високиот 
должнички однос има повисок очекуван принос. Но, не треба да се зборави 
фактот дека кога компаниите се изложени на ризик на загуби, кога бизнисот оди 
лошо, во таков случај компаниите со низок должнички однос се помалку 
ризични, но левериџот може да го загрози приносот на акционерскиот капитал. 
   
Показатели на вкупната задолженост (Debt Ratio) 
 

Со овој показател се определува вкупната задолженост на компанијата 
во однос на вкупните средства (имот) и ја определува пропорцијата на 
средствата на компанијата кои се финансирани од кредиторите:  
                                                    О 
 Вкупна задолженост = -------            
                                                    С 
 

О- вкупни средства, 
С- просечни вкупни средства.  

 
Кредиторите преферираат пониски долговни односи, од причини што 

истите значат помал ризик од загуба на своите средства, до кои доаѓа при 
евентуална ликвидација на компанијата. Сопствениците, од друга страна, 
можат да користат од левериџот, од причини што ги зголемува заработките 
(добивката) и приносот на акционерите. Но, не треба да се заборави дека 
преголемите долгови водат кон финансиски проблеми, кои можат да ја доведат 
компанијата до банкротирање. 
 
 
Показател на долгорочната задолженост, однос на долгот и главнината 
(Debt-Equity Ratio) 
  

Овој показател како однос меѓу долгорочните обврски и сопствениот 
капитал на компанијата се пресметува со користење на равенката: 
                                                           Од 
 долгорочна задолженост = --------- 
                                                          СК 

Од - долгорочни обврски, 
СК- сопствен капитал.13  
Оваа равенка покажува колкав дел претставува тој што го обезбедуваат 

доверителите во однос на капиталот што го обезбедуваат акционерите на 

                                                 
13 Д-р Синиша Спасов и д-р Сашо Арсов: Финансиски менаџмент, Економски факултет, Скопје, 

2004 год., стр.86. 
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компанијата. Од аспект на доверителите, пожелно е тој однос да биде што е 
можно понизок, што вклучува повисоко ниво на финансирање на компанијата од 
страна на акционерите, а со тоа обезбедување на поголема заштита за 
доверителите, при евентуално намалување на вредноста на имотот на 
компанијата. 
 
Показател на долгорочната стабилност на финансирањето 
 

Овој показател го покажува односот помеѓу збирот на сопствениот 
капитал и долгорочните обврски, во однос на долгорочните вложувања. 
                                                    
                                                 СК+ОД 
    Долгорочна стабилност = ------------- 
                                                    Сос 
 
 
Показатели на пазарна вредност (Market Value Ratios) 
  

Покрај напред разгледаните групи на показатели-односи во 
литературата се среќаваат и т.н. показатели на пазарни вредности. Овие 
показатели претставуваат односи кои се однесуваат на  берзантските цени на 
компанијата во однос на остварените добивки и книговодствени вредности на 
акциите. Овие показатели се рефлексија на показателите на компанијата за 
нејзината ликвидност, за менаџирањето со средствата и долговниот 
менаџмент, за показателите на профитабилноста. Тоа значи дека ако сите 
напред споменати показатели се добри, во таков случај и показателите на 
пазарните вредности ќе бидат високи. 
 
 
Коефициент цена/добивка 
 

Овој показател се изразува како однос помеѓу цената по една акција и 
заработувачката по една акција. Тој покажува колку инвеститорите сакаат да 
платат во однос на заработеното (добивка). За пресметка на показателот цена/ 
добивка, потребно е да се располага со податокот за EPS - earnings per share- 
заработка по една акција.   
  EPS  =  нето-добивка/бројот на издадени обични акции; 
  P/E =  пазарна цена на акцијата/ EPS. 
 
Коефициент пазарна цена/билансна вредност на акцијата (Market/Book 
ratio) 
  

Овој показател претставува показател на односот меѓу пазарната 
вредност на акциите на компанијата и нивната книговодствена вредност. 
Показателот за пазарната цена во однос на билансната вредност на акцијата, 
покажува како инвеститорите ја прифаќаат компанијата. Акциите на компании 
со релативно високи стапки на принос, општо земено се продадат по повисоки 
цени од нивните книговодствени вредности, за разлика од акциите на 
компаниите кои покажуваат пониски приноси. 

 
                                                                Сопствен капитал 
Книговодствена вредност на акција= -------------------------- 
                                                                Број на обични акции 
 

Следен показател кој се добива кога ќе се подели пазарната цена на 
акцијата со нејзината книговодствена вредност претставува т.н. пазарно-
книговодствен рацио односно market/book (M/B) ratiо:  
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                  Пазарна цена на акција 
                  Книговодствена вредност на акција 
 
 
Интерсекторска анализа 

За согледување на финансиската положба на компанијата, во рамките 
на дејноста (секторот) во која работи, се користи интерсекторската анализа. За 
таа цел се врши споредување на остварените финансиски показатели на 
компанијата со истите на водечките компании во дејноста или просечните во 
дејноста, притоа ваквите споредувања не се само заради констатирање на 
разликите, туку и да се помогнат во откривање на причините за таквите 
разлики.  
 Во оценувањето на вредностите на одделните показатели, треба да се 
знае дека поголемите вредности кај некои показатели претставуваат позитивни 
сигнали за појавата. Особено, тоа се забележува кај показателите на 
ликвидноста, показателите за обртот на побарувањата, за залихите, за 
постојаните и вкупните средства, за показателите за вкупната и долгорочната 
задолженост, показателите за покриеноста на расходите од камата и на 
вкупните фиксни обврски, како и показателите на профитабилноста.14 Но, во 
одделни случаи поголемите вредности кај некои релативни показатели се 
негативен сигнал за одделни појави. Во контекст на ова може да се наведе 
показателот на периодот на наплата на побарувањата, каде поголемиот број на 
денови за наплата на побарувањата претставува негативност за врзувањето на 
средствата ангажирани во побарувањата. 
 
 
Анализа на трендот 

За утврдување во кој правец е движењето на одредена компанија, 
потребно е да се анализира трендот на показателите (trend ratios). Тренд 
анализата спаѓа во динамичките методи на анализа. Нејзиното користење 
овозможува добивање пореална претстава за развојот на појавата на долг рок, 
што во услови на поизразени колебања во текот на годината тешко би можело 
да се оствари. Анализата на трендот, во рамките на финансиската анализа, е 
погодна за следење на приходите од продажбата, релативното учество на 
трошоците во продажбата, профитабилноста на компанијата, како и за 
согледување на некои фактори на профитабилноста (обрт на побарувањата, 
обртот на залихите, обртот на вкупните средства и др.).  
 Анализата на трендот користи податоци за појавата за подолг период, 
обично, подолг од пет години. Тренд анализата обезбедува информации за тоа 
дали финансиската положба на компанијата се подобрува или ќе ослабне во 
иднина. Како наједноставен приод кон тренд анализата е да се конструира 
графикон, кој ги содржи показателите на компанијата, но и показателите за 
индустријата за последните пет години. 
 Пресметувањето на трендот бара посебни познавања, кои се добиваат 
со изучување на одделни програми од математичко-статистичката 
методологија. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Проф. д-р Бранко Трајкоски: Деловни финансии со финансиски менаџмент, издание на 

Универзитет „Св. Климент Охридски” - Битола, Економски факултет - Прилеп, 2002 година, 

стр.696 
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Дипонт (Du Pont analysis) анализа 
 

Оваа анализа15 се базира врз податоци од биланс на состојба и биланс 
на успех. Дипон моделот (графикон, анализа) е дизајниран да ги покаже 
односите помеѓу приносите на инвестициите (return on investments-assets), 
обртот (asset turnover), профитните маргини и левериџот. Намената на оваа 
анализа е да го образложи најзначајниот показател на профитабилноста на 
компанијата (стапката на принос на вкупниот капитал-ROA и стапката на принос 
на сопствениот капитал-ROE), користејќи ги апсолутните големини во билансот 
на успех и билансот на состојба и бројните показатели што се добиваат од нив. 
Заради постапноста во пресметката на одделните показатели (секој показател 
базира врз претходно пресметани показатели), оваа анализа претставува 
систем преку кој претходните показатели го покажуваат нивното 
детерминирачко влијание на појавата што се добива со нивното користење.   
 Дипон анализата до профитабилноста на компанијата доаѓа на следниот 
начин: кога од остварените приходи од продажбата се одземат трошоците на 
продадени производи, останатите оперативни трошоци, каматата и данокот на 
добивка, се добива нето-добивката. Кога износот на нето-добивката ќе се 
подели со износот на приходи од продажбата се добива нето-профитна маржа 
изразена во проценти. Тековните и фиксните средства ги сочинуваат вкупните 
средства во билансот на состојбата. Приходите од продажбата поделени со 
вкупните средства го даваат коефициентот на обрт на вкупните средства, а кога 
претходно пресметаната нето-профитна маржа се подели со коефициентот на 
обрт на вкупните средства, ќе се добие стапката (процентот) на приносот на 
вкупните средства (ROA). Збирот на тековните (краткорочни) обврски и 
долгорочните обврски ги сочинуваат вкупните обврски, кои заедно со 
сопствениот капитал ги претставуваат вкупните извори на средства. Вкупните 
извори, пак, се еднакви на вкупните средства, што е основен принцип на 
билансирањето. Кога вкупните извори на средства ќе се поделат со 
сопствениот капитал се добива коефициентот - мултипликатор на сопствениот 
капитал, кој всушност покажува колкава е релативната големина на вкупните 
извори, ако сопствениот капитал изнесува 1.  Кога ROA ќе се помножи со 
мултипликаторот на сопствениот капитал се доаѓа до ROE- приносот на 
сопствениот капитал. 
  

ROE=  

 
ROE= нето-профитна маржа х обрт на вкупни средства х мултипликатор на 
сопствени средства.  

Значи, кога стапката на приносот на вкупните средства ќе се помножи со 
мултипликаторот на сопствениот капитал, ќе се добие стапката на приносот на 
сопствениот капитал, која претставува последна стапка на овој систем од 
показатели.  

Несомнено, најзначаен дел од оваа анализа претставуваат големините 
на нето-добивката и приходите од продажбата од кои произлегува нето-
профитната маржа, како и приходите од продажбата и вкупните средства, од 
кои произлегува коефициентот на обрт на вкупните средства. Производот на 
нето-профитната маржа и коефициентот на обрт ја даваат стапката на 
приносот на вкупните средства, а овие стапки, заедно, ја сочинуваат т.н. 
дипонт формула, која служи за пресметка на стапката на приносот на вкупните 
средства. 
Идентитетот Ду Понт ни кажува дека на ROE влијаат три работи: 

                                                 
15 Du Pont sistem of analysis е наречен според името на компанијата, која уште во 1919 година 

првпат почнала да го користи овој метод на анализа со  кој требало да го образложи  

најзначајниот показател на профитабилноста на фирмата - приносот на сопствениот капитал. 
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1. Работната ефикасност (мерена преку профитната маржа); 
2. Ефикасното користење на средствата (мерена преку обртот на вкупните 

средства); 
3. Финансиската оптовареност (мерена преку мултипликаторот на капитал). 

Слабостите во работната ефикасност или во ефисканото користење на 
средствата (или во двете) ќе влијаат на намален поврат од средствата, што ќе 
придонесе за понизок ROE индикатор. Треба да се нагласи дека ROE може да 
се зголемува или намалува во зависност од состојбата со задолжувањето. 
Имено, зголемувањето на долгот влијае директно и непосредно врз трошокот 
на каматата, кој пак ја намалува профитната маржа, што води до намален ROE. 
Употребата на Ду Понт ни овозможува да осознаеме каде да ги бараме 
причините ако дојде до тоа ROE да бележи незадоволителна вредност. Треба 
да се додаде и следната карактеристика која е поврзана со поцелосно 
разбирање на Ду Понт, а тоа е поврзаноста и реагирањето на вредноста на 
капиталот на едно претпријатие и мултипликаторот на капитал. Имено, кај овие 
два параметри постои обратно пропорационален однос кој се манифестира на 
следниот начин што ако дојде до намалување на вредноста на капиталот на 
претпријатието е брзо, тогаш мултипликаторот на капитал расте16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 ) Рос-Вестерфилд-Џаф: Корпоративни финансии, Магор, Скопје, 2010 год., стр.56 
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Du Pont систем на анализа 
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V. Временска вредност на парите 
 
 Временската вредност на парите претставува поим за тоа дека денес 
добиените пари вредат повеќе од парите што ќе се добиваат во иднина. 
Објаснувањето е во тоа што парите добиени денес можат да севложуваат и на 
тој начин нивната вредност да се зголеми со каматната стапка со што 
вложувачот во иднина може да добие повеќе од една парична единица. 
Каматната стапка или добивката го одразуваат фактот што луѓето воопшто 
повеќе сакаат да трошат сега отколку тоа да го направат подоцна. 
 Концептот на временска вредност на парите се држи до тоа дека секоја 
камата или друга добивка заработена на вложени пари на било кој временски 
период (пример, две, три, четири... години) веднаш повторно да се вложува- т.е. 
каматната заработка станува сложена. Наспроти сложената каматна стапка е 
концептот на едноставна  камата, која претпоставува дека каматната добивка 
не се вложува повторно во текот на било кој временски период.  

Секој слободен паричен износ на развиениот финансиски пазар се 
инвестира со цел да донесе принос. Паричниот доход кој сега е на располагање 
може да се смета како резултат на некој поранешен вложен износ на пари т.е. 
претставува принос на порано вложен капитал. Оваа појава претставува 
резултат на дејствувањето на т.н. опортунитетни трошоци (opportunity costs), 
односно фактот дека секое држење на слободни парични средства 
предизвикува опортунитетни трошоци кои се еднакви на приносот кој би можел 
да се оствари доколку тие парични средства би биле инвестирани во некој од 
финансиските, односно кредитните инструменти, под претпоставка прифаќање 
на разумен ризик. Разумен ризик претставува оној ризик кој носи очекувана 
премија на ризик во однос на неризични финансиски инструменти (краткорочни 
државни обврзници). Како опортунитетни трошоци на примањето на еден денар 
во иднина ја сметаме каматата, која можеме да ја заработиме ако веќе сме го 
добиле тој денар. Денарот можеме веднаш да го вложиме во банка и да 
оствариме интерес (камата) или во некој бизнис и да оствариме принос. 

Едно од најбитните прашања во финансиите, во целост, е врската 
помеѓу 1 денар денес и 1 денар во иднина.  За повеќето од нас 1 денар во 
иднина вреди помалку од 1 денар сега. 

Финансискиот пазар, како впрочем и кредитниот пазар, го овозможуваат 
процесот на трансфер на богатство во време17. Секое инвестирање, т.е. 
вложување, претставува откажување од тековната потрошувачка заради 
овозможување зголемување на потрошувачката во иднина. Од друга страна, 
корисникот на зајмените средства ја зголемува својата тековна потрошувачка 
за сметка на  идната. И заемодавецот и заемопримателот би биле потполно 
индифирентни кон употребата на богатството (би му придавале исто значење и 
на трошењето и на инвестирањето), ако тоа што ќе го примаат во иднина е 
еднакво на тоа од што сега се одрекнуваат. За да се оценува оправданоста на 
изборот помеѓу трошење или инвестирање, мора да се изнајде параметар 
преку кој ќе се изедначуваат идните парични приноси со сегашните вложувања. 
Притоа мора да се води сметка за должината на временскиот период на кој 
парите се вложуваат (зајмуваат), каматна стапка т.е. цена на зајмените 
средства и висината на ризикот дали парите ќе бидат вратени, зголемени за 
очекуваниот принос. Тој параметар се нарекува сегашна вредност на 
паричниот принос. Сегашната вредност ја изразува  временската димензија 
на вложувањето на пари, односно временска вредност на парите. 

                                                 
17 R. A. Brealey, S. C. Myers, Principles of Corporate Finance, Mc Graw - Hill, New York, 1991, str. 

15 
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Два облика на пресметка на временската вредност на парите 
секојдневно се користат во финансиите заради вреднување на сигурноста: 
паушален износ и вредност на ануитетски износи. 

Паушалниот износ претставува еднократна готовинска исплата на 
почетокот или на крајот од инвестицискиот период (пример, 100 денари на 
крајот од 5 години). Годишните исплати- исплати по ануитети претставуваат 
низа од еднакви парични текови во фиксни периоди во текот на целокупниот 
инветсициски период (пример, 100 денари годишно испалтени секоја година во 
текот на пет години).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графикон 1. Временска вредност на парите 
 
 

Всушност, „од сите техники кои се користат во финансиите, ниедна 
не е поважна од временската вредност на парите”.18 

Процена на паушален износ 

Сегашна вредност на паушален износ. Сегашната вредност на паушален 
износ го претвора примениот паричен тек на идниот инвестициски период во 
соодветна (сегашна) вредност како да е примен на почетокот на тековниот 
инвестициски период. Тоа се постигнува на тој начин што се пресметува со 
смалување на идните парични текови (приливи) на сегашна со помош на 
моменталната пазарна каматна стапка. 

Пресметката на сегашната вредност(PV) на паушалниот износ (FV) на 
примен на крајот од инвестицискиот период се врши со следнава равенка: 

PV= FVn (1/(1 + i/m))nm = FVn (PVIFi/m,nm) 

каде: PV- е сегашна вредност на паричниот тек; 

FV= идна вредност на паричен тек (паушален износ) примен во текот на 
n години; 

i = едноставна годишна каматна стапка заработена 

      од вложување; 

n = број на години на траење на инветсицискиот 

       период; 

                                                 
18 J. F. Weston, E. F. Brigham: Essentials of Managerial Finance, Dryden Press, Chicago, 1985, str. 

291 
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m = број на периоди за пресемтување на камата во 

         текот на годините; 

i/m= периодична стапка заработена од вложување; 

nm= вкупен број на пресметковни периоди; 

PVIFi/m,nm= фактор на сегашна вредност на камата на 

                   паушалниот износ = (1/(1+ i/m))nm. 

Во продолжение ја претставуваме равенката за идната вредност на 
паушалниот износ со пренесување на паричниот тек од почеткот на 
инвестицискиот период во крајна (идна) вредност на крајот од инвестицискиот 
период (пр. 5, години, 6 години, 10 години итн.): 

FV= PV(1+ i/m)nm= PV (FVIF i/m,nm), 

Каде: FVIF i/m,nm= фактор на идната вредност на камтата на 
паушалниот износ=  (1+i/m)nm . 

 

Концепт на идна вредност 

Според тоа што пресметувањето на каматата најчесто се врши со 
примена на методот на сложената интересна сметка, потребно е да се 
анализираат идната и сегашната вредност имајќи ја предвид оваа метода на 
пресметка. 

Поимот „камата на камата“ претставува клучен поим за разбирање на 
финансиската математика. Заради потполно објаснување ќе земеме еден 
пример. Лицето A има на штедна книшка 100 денари. Ако каматната стапка е  
8%, колкава ќе биде вредноста на тие 100 денари на крајот од годината? Со 
други зборови, ние треба да ја пресметаме идната или конечната вредност на 
паричниот износ на крајот од годината FV1. 

108)08,01(1001 FV  денари 

За паричниот влог даден на 2 години, почетниот влог од 100 денари со 
каматна стапка од 8% на крајот од годината ќе изнесува 108 денари. Кога се 
оди до крајот на другата година, 108 денари нараснува на 116,64 денари, 
бидејќи 8 денари камата се добива на почетните 100 денари и 0,64 денари на 8 
денари камата која се добива на крајот од првата година. Со други зборови, се 
добива камата на претходно остварената камата. Од таму и името „камата на 
камата“. Идната вредност на паричниот влог на крајот на годината се добива: 

FV2

2100 1 0 08 116 64   ( , ) ,  

На крајот од третата година вложувачот би имал: 

FV3

3100 1 008 125 97   ( . ) ,   

100 денари нараснаа на 108 денари на крајот од првата година, кога 
каматната стапка е 8%. Кога тој износ ќе го помножиме со 1,08 добиваме 116,64 
денари на крајот од втората година. Множејќи го износот 116,64 со 1,08 се 
добива 125,97 денари на крајот од третата година. 

Слично, на крајот од n година конечната вредност на влогот би се 
пресметал како: 

FV P rn

n  ( )1  , каде  

FVn - е идна вредност на главнината на крајот од n-тата година; 

P - главнина или влог на почетокот од периодот; 
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r - каматна стапка; 

n - временски период;  

Очигледно идната вредност ќе биде поголема колку што ќе биде 
поголема каматната стапка r и колку е поголем бројот на периодите n. 

Ако изразот  FV P rn

n  ( )1  се напише во облик: 

P
FV

r

n

n
( )1

, 

се добива сегашната вредност P, т.е. сумата која би требало да се 
вложи по каматна стапка r за да се добие идна вредност на таа сума FVn  на 
крајот од пресметковниот период. Со други зборови, идната вредност се 
дисконтира со утврдена каматна стапка за да се добие сегашната на вложената 
сума. Во нашиот пример: 

P
FV




 
3

31 0 08

125 97

1 2597
100

( , )

,

,   

 

Постапката на утврдување на сегашната (дисконтирана) вредност на 
идниот паричен тек се нарекува дисконтирање.  

Пресметувањето на идните вредности на паричен тек, како и обратна 
постапка на сметање на сегашната вредност на идниот или очекуваниот тек, 
претставува сложена математичка постапка. Со цел оваа постапка да се 
поедностави и олесни, се користат современи технички помагала (калкулатори 
и сметачи), како и традиционалните финансиски таблици. Најчесто се во 
употреба финансиските таблици 1, 2, 3 и 4. Финансиските таблици 1 и 3 служат 
за утврдување на идната вредност на парите, додека финансиските таблици 2 
и 4 служат за дисконтирање на идната вредност на парите на сегашна, за 
дадени каматни стапки и временски периоди.  

Финансиската таблица 1 се користи за пресметување на т.н. каматен 
(акумулационен) фактор (за дадена  каматна стапка, односно временски 
период) - FVIN (r,n). 

Каматниот фактор се пресметува како: FVIN r n r n( , ) ( ) 1  и ја покажува 

идната вредност на 1 денар при каматна стапка r и број на пресметковни 
периоди n. 

На пример, ако сакаме да пресметаме колку ќе изнесува идната 
вредност на сумата од 100 денари на крајот од 7-та година, со годишна камата 
од 6%, тогаш треба во таблицата 1 да се најде каматниот фактор кој одговара 
на големините n=7 и  r=6%. 

Бидејќи во овој случај тоа е факторот 1,5036, тогаш идната вредност ќе 
изнесува: 

FV7 100 15036 150 36  . ,  денари. 

Финансиската таблица 2, користи т.н. дисконтен фактор (PVIF,r,n), кој 
ги сведува идните вредности на парите на сегашна, а кој има облик како 

следи: PVIF
rr n n, ( )




1

1
.         

Ако, на пример, сакаме да ја пресметаме сегашната вредност на сумата 
од 150,36 денари која ќе ја добиеме за 7 години, при дисконтна стапка од 6%, во 
таблицата 2 го наоѓаме дисконтниот фактор кој одговара на големините r = 6% 
и n = 7. Тој изнесува 0,6651. Со множење на очекуваната вредност на 
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паричниот тек со дисконтниот фактор (150,36 х 0,6651) ја добиваме нејзината 
сегашна вредност која изнесува 100 денари. 

Идната вредност на парите ќе расте со растот на каматната стапка и 
продолжување на временскиот период, заради што и каматниот фактор ќе 
расте пропорционално како растат овие фактори. 

Сегашната вредност на парите ќе опаѓа со растот на дисконтната стапка 
и со зголемувањето на временскиот период. Тоа значи дека дисконтниот 
фактор ќе биде обратно прпорцонален на големините r и n. 

Каматниот и дисконтниот фактор се реципрочни големини. 

Дисконтна стапка претставува каматна стапка која ги изедначува идниот 
принос на финансискиот инструмент со неговата сегашна вредност. Значи, таа 
претставува општоприфатена каматна стапка на вообичаен ризик кој е 
присутен на финансискиот пазар. Дисконтна стапка е повисока од неризичната 
каматна стапка (каматна стапка на краткорочните државни обврзници), бидејќи 
вклучува премија на ризици кои се вообичаени на финансискиот пазар. 
„Соодветна дисконтна стапка е приход кој пазарот или инвеститорите ја бараат 
со консензус како принос на актива (вложување)“.19 

Дисконтната стапка може општо да се формулира на следниов начин: 

r RP IP DP MP LP EP       

каде: RP- е реална каматна стапка, како цена на одложена потрошувачка; 

IP - е инфлациска премија, како компензација за очекуваното опаѓање на 
куповната сила на парите; 

DP - е премија на кредитен ризик  (ризик на банкротство), посебно за 
загуба на главницата; 

MP - е рочна премија, како компензација за кредитирање на одреден 
временски период; 

LP -  е премија на ликвидност, како награда за држење на финансиски 
инструменти кои не можат да се претвораат во готови пари без трансакциски 
трошоци;  

EP -  е премија на девизен ризик, како премија за ризик од промена на 
девизниот курс кај финансиски инструмент кој е изразен во странска валута. 

 
Период на вкаматување и ефективната каматна стапка  

Различни инвестиции можат да обезбедат приходи кои се базираат врз 
различни периоди на вкаматување. Ако сакаме за споредуваме алтернативни 
инвестиции кои имаат различни периоди на вкаматување, мора да се искажат 
нивните камати на иста или стандардизирана основа. Тоа не наведува  дека 
правиме разлика помеѓу номинална или наведена и ефективна годишна 
каматна стапка. Ефективна годишна каматна стапка е таа камата која се 
вкаматува годишно и која обезбедува иста годишна камата како и номиналната 
стапка кога се вкаматува за  m периоди годишно. 
Тогаш, по дефиниција: (1 + ефективна годишна каматна стапка) = 

 

Затоа, при дадена номинална стапка i и бррој на периоди на вкаматување во 
годината m, може да се пресмета ефективната годишна каматна стапка на 
следниов начин: 

Eфективната годишна каматна стапка =  

На пример, ако во планот за штедење се нуди номинална каматна стапка од 8% 
со тримесечно вкаматување за едногодишна инвестиција, ефективната 
годишна каматна стапка би била: 

                                                 
19 F. Fabozz, F. Modigliani, M. Ferri: Foundations of Financial Markets and Institutions, PH, 1994, p. 

187 
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 =  = 0,08243 

Само ако каматната стапка се пресметува годишно, тогаш ефективната 
годишна каматна стапка би била еднаква на номиналната стапка од 8%. 
Табелата во продолжение содржи неколку примери на идните вредности на 
крајот од првата година за 1.000$ пресметани по номинална стапка од 8% за 
неколку различни периоди на вкаматување. 
Табелата го прикажува следново: колку што е поголем бројот на периодите на 
вкаматување, поголема е и вредноста на идната вредност (и заработената 
камата) на влогот и поголема е ефективната годишна каматна стапка. 
Инвестирање на 1000 $ на една година со 8% каматна стапка. 

Почетен 
износ 

Периоди на 
вкаматување 

Идна вредност на   

крајот од годината 

Ефективна  

каматна стапка 

1000 годишно    1080,00  8,00% 

1000 полугодишно   1081,60  8,160% 

1000 квартално   1082,43  8,243% 

1000 месечно   1083,00  8,300% 

1000 дневно (365)   1083,28  8,328% 

1000 континуирано   1083,29  8,329% 

    

 
Една од големините кои го определуваат каматниот фактор на идната 

вредност (FVIF- Future Value Interest Factor) претставува вкаматувањето. 
Пресметката на каматата може да се врши еднаш годишно, два пати 
(семестрално), четири пати (квартално), месечно (дванаесет пати), седмично, 
дневно, односно зависно од потребите или договорот. Каматните фактори 

 ni1  се пресметуваат на следниов начин: 

а) семестрално вкаматување; 

n
i

2

2
1 








  

б) квартално вкаматување;     

n
i

4

4
1 








  

в) месечно вкаматување.         

12

12
1 










i
 

Пресметките покажуваат дека идната вредност за ист временски период 
ќе биде различна во зависност од времето на вкаматување, односно со почесто 
вкаматување за ист временски период се добива поголема идна вредност 
(пример, споредба на идна вредност на годишно вкаматување за период од две 
години со износот на идната вредност со семестрално вкаматување за истиот 
временски период). Тоа значи дека при почесто вкаматување за ист временски 
период се добива поголема идна вредност, што се должи на почестото 
зголемување на главнината со износот на каматите (што е основа за пресметка 
на каматата за идниот период) при секое вкаматување. 

Како резултат на напред наведеното, се појавува разлика помеѓу 
големините на номиналната и ефективната каматна стапка. Ефективната 
каматна стапка е поголема од номиналната заради почестото вкаматување.  

Да проследиме пример со кој ќе се воочи разликата помеѓу номиналната 
и ефективната каматна стапка (да земеме дека номиналната каматна стапка е 
10%): 

Ief  -ефективна каматна стапка; 

- годишно вкаматување:     Ief = 10.01
1

1.0
1

1









        

(Ief= номинална камата); 
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           -семестрално вкаматување: Ief = 1025.01
2

1.0
1

2









   

            (Ief > номинална камата); 
 

           - квартално вкамтување:    Ief = 1038.01
4

1.0
1

4









     

            (Ief> номинална камата). 
           Од примерот се гледа дека при годишно вкаматување ефективната 
каматна стапка е еднаква на номиналната и изнесува 10%, додека кај 
семестралното и кварталното е поголема и изнесува 10,25% односно 10,38%.  
Значи, почестото вкаматување ја зголемува основицата за пресметка на 
каматата. 

Да проследиме уште еден пример за врската меѓу конечната (идна) 
вредност на парите и каматна стапка за различни периоди на пресметка (кога 
капитализација се врши повеќе пати во текот на годината, на пример: 
полугодишно, квартално, месечно итн.).  

Пример: за почеток да претпоставиме дека се капитализизација се врши 
полугодишно. Паричниот влог да се земе во висина на 100 денари со каматна 
стапка 8% на годишно ниво. Конечната вредност на влогот на крајот од 
полугодието ќе биде: 

)
2

08,0
1(1002/1 FV =104 денари 

а на крајот на годината: 

16,108)
2

08,0
1(100 2

1 FV денари 

Доколку пресметката се врши годишно, при претходните услови, 
конечната вредност на влогот на крајот од годината би била: 

108)08,01(100 FV денари 

Разликата од 0,16 денари настанала како резултат на тоа што во текот 
на другите шест месеци добива и камата на 4 денари камата остварени на 
крајот од првите 6 месеци. Колку повеќе пати се плаќа камата во текот на 
годината, идната вредност на парите ќе биде поголема.  

Општата формула за добивање на идната вредност на крајот на  n-тата 
година кога каматата се плаќа m-пати годишно е: 

nm

n
m

r
PFV  )1(0  

Конечната вредност на влогот на крајот на третата година со квартално 
плаќање на камата во нашиот пример би била: 

 14

4/1 )
4

08,0
1(100FV 108,24 денари 

Кога m   израз 
nm

m

r  )1( nre  , каде е e апроксимативно 2,71828. 

Бројот e се дефинира како 
m

m
e )

1
1lim(  . 
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Конечната вредност на почетниот влог P0 на крајот на n-тата година кога 
каматата се пресметува континуирано по стапка  r е: 

nr

on ePFV   

  Во нашиот пример идната вредност на крајот од првата година при 
континуирана пресметка на камата би била: 

1)08,0(

1 )71828,2(100 FV = 108,33 

Оттука, различни инвестиции можат да обезбедат приходи кои базираат 
врз различни периоди на вкаматување. Ако сакаме да споредуваме 
алтернативни инвестиции кои имаат различни периоди на вкаматување, мора 
да се искажат нивните камати на иста или стандардизирана основа. Тоа не 
наведува на тоа дека правиме разлика помеѓу номинална или наведена и 
ефективна годишна каматна стапка. Ефективна годишна каматна стапка е таа 
камата која се вкаматува годишно и која обезбедува иста годишна камата како 
и номиналната стапка кога се вкаматува за m периоди годишно. 

Тогаш, по дефиниција: (1 + ефективна годишна каматна стапка) = 

 Затоа, при дадена номинална стапка i и број на периоди на 

вкаматување во годината m, може да се пресмета ефективната годишна 
каматна стапка на следниов начин: 

Eфективната годишна каматна стапка =  

На пример, ако во планот за штедење се нуди номинална каматна 
стапка од 8% со тримесечно вкаматување за едногодишна инвестиција, 
ефективната годишна каматна стапка би била: 

 =  = 0,08243 

Само ако каматната стапка се пресметува годишно, тогаш ефективната 
годишна каматна стапка би била еднаква на номиналната стапка од 8%. 

Табелата во продолжение содржи неколку примери на идните вредности 
на крајот од првата година за 1.000$ пресметани по номинална стапка од 8% за 
неколку различни периоди на вкаматување. 

Табелата го прикажува следново: колку што е поголем бројот на 
периодите на вкаматување, поголема е вредноста на идната вредност (и 
заработената камата) на влогот и поголема е ефективната годишна каматна 
стапка. 
 
Инвестирање на 1000 $ на една година со 8% каматна стапка. 

Почетен 
износ 

Периоди на 
вкаматување 

Идна вредност на   

крајот од годината 

Ефективна  

каматна стапка 

1000 годишно    1080,00  8,00% 

1000 полугодишно   1081,60  8,160% 

1000 квартално   1082,43  8,243% 

1000 месечно   1083,00  8,300% 

1000 дневно (365)   1083,28  8,328% 

1000 континуирано   1083,29  8,329% 

    

 

Сегашна вредност под годишната капитализација 

Ако каматата се пресметува повеќе од еднаш во годината, формулата за 
пресметување на сегашните вредности мора да се приспособува како и во 
случај кај пресметувањето на идните вредности. Во тој случај сегашната 
вредност би се пресметала како: 
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nm

n

m

r

FV
PV





)1(
 

каде FVn е паричен тек на крајот од n-тата година, m - број на 

годишните пресметки на камата и r - дисконтната стапка. 

Процена на вредноста на ануитет 
Сегашна вредност на ануитетот. Равенката на сегашната вредност на ануитет 
ги претвора низата еднакви парични текови примени во еднакви периоди во 
текот на инвестицикиот период во соодветна  (сегашна) вредност како да се 
примени на почетокот на инвестицискиот период. 
Сегашната вредност (PV)  на текот на ануитетот (PMT) примени во иднина: 
               nm 
PV= PMT∑ (1/(1+i/m))t = PMT(PVIFAi/m,nm) 
               i=1 
каде: PMT= периодични ануитети примени во текот на 
                   инвестицискиот период; 
         PVIFAi/m,nm = фактор камата на сегашната вредност 
                                  на ануитетот=  
   nm = ∑ [(1/(1+i/m))]t 
   i= 1 
            Идната вредност на серија вложувања (FVAn) на почетокот на секоја 
година, во текот на определен временски период - n и каматна стапка i, 
претставува збир на идните вредности на одделните поединечни износи 
(влогови) или ∑Ri. Пресметката на идната вредност на ануитетите се врши 
според следнава формула:                                   

                             FVAn= R x  



n

t

t
i

1
1  

            Пример: ако се инвестираат 10.000 денари на крајот од следниве 3 
години, со каматна стапка од 8%, колку би имале на крајот од третата година? 

                              FVAn= 10.000 х 
 








 

08,0

108,1
3

= 32.464 

           Треба да се нагласи дека поставената формула се менува во случај кога 
вкаматувањето е семестрално односно квартално, што е резултат на потреба 
од умножување на периодите за вкаматување, а поради скратување на времето 
на вкаматување и соодветната поделба на каматните стапки.                                     

Концепт на сегашна вредност  

Кога станува збор за сегашна вредност треба да се каже дека под овој 
термин се подразбира тековна вредност на некоја идна вредност, или тоа 
практично претставува износот кој треба да се инвестира денес со цел по 
извесен временски период, со определен износ на каматна стапка, достигне 
определена вредност.  

Определувањето на сегашната вредност се врши со дисконтирање на 
паричните текови. Пресметката се врши со следнава формула, која е изведена 
од формулата за идна вредност: 

                 PV= 
 ni

FV

1
или  FV x 

 










n

i1

1
 

                 PV - сегашна вредност (present value) 
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                  FV- идна вредност (future value) 

Изразот 1/(1+i) n претставува дисконтен фактор кој претставува 
реципрочна вредност на каматниот фактор на идната вредност, или каматен 
фактор на сегашната вредност (PVIF- Present value Interest Factor),  каде i - 
претставува каматна стапка, а  n - бројот на периодите. Пресметувањето на 
сегашната вредност може да се изврши и со користење на таблица 2, каде се 

пресметани каматните фактори на сегашната вредност:  

PV= FVn (PVIF i,n ) 

Користењето на дисконтната метода е во функција да се даде одговор 
колку треба да се вложи денес, со цел по определено време, со определен 
принос (камата), да се добие одреден износ (FV- идна вредност). Под принос се 
подразбира дисконтната стапка, баран или очекуван принос, трошок на 
капиталот или опортунитетен трошок. 

Сегашна вредност на серија различни и еднакви идни вредности 

Сегашна вредност на серија различни идни вредности претставува збир 
на дисконтираните поединечни идни вредности што ја сочинуваат серијата, со 
примена на дисконтна каматна стапка за определен временски период. 
Пресметувањето на сегашните вредности на серијата различни и еднакви идни 
вредности се раководи од тоа да даде одговор на прашањето колкав е износот 
што треба да се вложи денес, за да во иднина да се прима серија на износи, со 
определена камата. За таа цел се користи следнава формула според која се 
врши пресметката:    

 
 


 


n

t
t

I
RxPVAn

1 1

1
  

PVAn - збир на сегашната вредност на ануитетите. 

Каматниот (дисконтен) фактор на сегашната вредност на еднакви 

ануитети 
 


 

n

t
n

I1 1

1
 претставува збир на дисконтните фактори на одделните 

ануитети. 

Пресметувањето се врши со помош на формулата: 

 























i

i
RPVAn

n
1

1
1

- за пресметка на сегашна вредност на ануитетите кои се 

плаќаат на крајот од периодот и 
 

 i
i

i
RPVAn

n
























 1
1

1
1

 за пресметка на 

сегашна вредност на ануитетите кои се плаќаат на почетокот од периодот. 
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Пресметка на сегашна вредност на непрекинати парични текови 
(PERPETUTIES)  

Под наведениот поим се подразбира вредност на серија временски 
неограничени парични текови. Тоа значи дека се претпоставува дека ќе се 
прима фиксна исплата на секој одреден период (месец, година и сл.) 
засекогаш. Perpetuity претставуваат ануитети кои траат непрекинато 
бесконечно. 

Пресметката на сегашната вредност на временски неограничената 
серија на парични текови може да се врши со равенката: 

PVNPT = 








i
Rx

1
 

PVNPT - сегашна вредност на временски неограничената серија на 
текови; 

R - ануитет, годишен паричен тек; 

i- каматна стапка. 

Пресметка на депозити 

Пресметка на депозити станува збор за пресметка на годишен износ 
(ануитет) што треба да се вложи во почетокот на секоја година, за на крајот од 
определен период да има на располагање точно определен износ.   

Пресметката се врши со користење на следнава формула: 

 





n

t

t
i

FVAn
R

1

1

    

Ануитетот R ќе се добие кога вкупната вредност на влоговите на крајот 
од периодот FVAn ќе се подели со факторот на идната вредност.  

Пример: кој износ треба да се уплати на почетокот од секоја година, за 
да на крајот од петтата година се располага со 60.000 денари, при каматна 
стапка од 6% годишно. 

А = 
9753,5

000.60
= 10.041,34. 

Амортизација на заеми 

Под амортизација на заеми се подразбира опфаќање на износот 
(ануитетот) што корисникот на заемот ќе треба да го плаќа периодично, а кој се 
состои од камата на долгот и отплата на главнината. Пресметувањето се врши 
со помош на равенката со која се пресметува сегашната вредност на серија 
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еднакви текови (
 


 


n

t
t

k
AxSV

1 1

1
) од која пресметката на ануитетот може да 

се пресемата на следниов начин: А= 

 

 

n

t
t

k

SV

1 1

1
 .  

Со помош на наведената формула може да се пресметува износот на 
анитетот. Но со оглед на тоа што отплатата на долгот подразбира покрај 
периодични отплаќања и регистрирање на состојбата во текот на 
отплатувањето, за таа цел се подготвува амортизационен план на заемот20.  

Пример: се користи заем во висина од 22.000 денари со каматна стапка 
од 12%, којшто треба да се врати во рок од 6 (шест) години во еднакви 
ануитети. Пресметката на овој вид на ануитет се врши со користење на 
таблица 4. 

А= 
1114,4

000.22
 5.351 денари. 

Според тоа што имаме период од 6 години се подготвува табела во која 
се претставува амортизациониот план на заемот. 

Табела 18:  Амортизационен план на заем 

Крај на 
година 

Годишен 
ануитет 

Остаток од 
долгот, 
главнина 
на крајот 
на 
годината 

Годишна 
камата 

(2
1t х 0,12) 

Отплата на 
главнината 

(1-3) 

0 1 2 3 4 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

/ 

5.351 

5.351 

5.351 

5.351 

5.351 

5.351 

22.000 

19.289 

16.253 

12.853 

9.044 

4.778 

0 

/ 

2.640 

2.315 

1.951 

1.542 

1.085 

0,573 

/ 

2.711 

3.036 

3.400 

3.809 

4.266 

4.778 

 32.106       10.106       22.000 

 
 
 
 
 

                                                 
20 Проф. д-р Бранко Трајкоски: Деловни финансии со финансиски менаџмент, Универзитет „Св. 

Климент Охридски” - Битола, Eкономски факултет - Прилеп, 2002 година, стр. 364 
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VI.  РИЗИК И ПРИНОС 
 
 Ризикот се дефинира како „хазард”, односно изложеност  кон загуби или 
повреди. Ризикот се сфаќа и како шанса дека некој неповолен настан може да 
се случи. При инвестирањето во хартии од вредност (ХВ) се презема ризик со 
надеж дека ќе се оствари посакуваниот принос од инвестираните средства.21 

Во практиката, речиси, и да не постои подрачје во кое инвестирањето 
капитал не би било врзано за преземање на одреден степен на ризик. Ова е од 
причини што инвестирањето се врши во сегашноста, а приносите се очекуваат 
во иднина.  

Поради тоа, при донесување на секоја одлука за инвестирање и 
претходи оценка на ризикот. Тоа е потребно заради согледување, од една 
страна променливите што го предизвикуваат ризикот, а од друга страна да се 
изнајде оптимален однос меѓу степенот на ризик и големината на очекуваниот 
принос. 

Различни ХВ носат со себе различни ризици. Се смета дека кај 
државните обврзници очекуваниот принос може да се одреди многу прецизно, 
од причини што шансите дека државата нема да успее да го исполни ветеното 
се, речиси, незначителни, што значи дека станува збор за безризична 
инвестиција. Наспроти тоа, постојат ХВ издадени од страна на компании 
успешни и помалку успешни. На пример, може да се купат обични акции на 
новоформирана компанија, која развива информатичка технологија. Според 
остварувањата во неколку изминати години влева надеж дека акционерите 
можат да очекуваат одреден принос во иднина. Но, од друга страна, постојат 
можности инвестицијата и да пропадне. Во таков случај станува збор за 
ризична инвестиција. Можеме, на пример, да купиме ХВ за 100$, која ќе ни 
донесе готовина од 7$ и по една година истата ќе вреди 106$. Во случајот 
приносот би бил (7$+6$.)/100$= 13%. Приносот доаѓа од два извора: од доходот 
и од секоја апрецијација на цената (или загуба на цената). Оттука приносот 
можеме да го дефинираме како остварена добивка на инвестиција и која било 
промена на пазарните цени, кои обично се изразуваат како процент од 
почетните пазарни цени на инвестицијата. 

За аналитички потреби приносот најчесто се изразува во проценти од 
големината на инвестицијата на почетокот на периодот.  

За обична акција приносот внатре во рамките на периодот можеме да го 
дефинираме како: 

R=
 

1

1





Pt

PtPtDt
 

R - е вистински (очекуван) принос, 
t  - временски период во минатото (иднина), 
Dt - е парична дивиденда на крајот од временскиот период, 
Pt  - цена на акцијата во временскиот период t, 
Pt-1- цена на акцијата во временскиот период t-1. 
Во услови на инфлација, заради обезвреднување на паричната единица, 

номиналниот износ не ја изразува неговата реална големина. Заради 
донесување правилна оценка за големината на приносот во услови на 
инфлација се наметнува потреба за согледување на ефектот на инфлацијата и 
за добивање реална големина на приносот. За таа цел се користи равенката за 
Фишеровиот ефект,  што се изразува преку следнава равенка: 

(1+R)= (1+r) x (1+h) 
R- номинален принос, 
r - реален принос, 
h - ефект на инфлација. 

                                                 
21 Weston, Besley & Brigman, Essential of Managerial Finance, The Dryden Press, 1998, str.182 
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Под претпоставка номиналниот принос од 18% да бил остварен во 
услови на инфлација по стапка од 5%, реалниот принос ќе се добие: 

(1+01.18)=(1+ r) х (1+0.05) 
(1+ r)= (1+0.18)/(1+0.05) 
              r= 0.1238    
Тоа значи дека реалниот принос изнесува 12,38%, а разликата до 18%, 

којашто изнесува 5% е ефект на инфлацијата.  
 
Мерење на ризикот 
 Очекуваниот принос од определени вложувања е врзан за неизвесноста 
дека тој ќе се оствари во предвидената големина. Инвеститорот очекува 
определен принос, но е свесен дека постои ризик и сака да знае колкав е тој 
ризик. За таа цел се врши испитување на ризикот на инвестицијата. За таа 
намена постојат повеќе статистички постапки, кои можат да се користат за 
мерење на ризикот кај одделни појави. За испитување на ризичноста на 
приносите на одделни инвестициски проекти се користат следниве постапки: 

o мерење на распонот, 
o стандардна девијација и 
o коефициент на варијација. 

Мерење на распонот претставува мерење на разликата меѓу 
оптимистичката и песимистичката оценка на приносите (разлика меѓу 
највисоката и најниската оценка на приносите). Помалиот распон меѓу стапките 
на приносот покажува дека постои помала варијабилност на приосот, па според 
тоа и помал ризик, наспроти поголемиот распон кој покажува поголема 
варијабилност на приносот, па според тоа и постоење на поголем ризик. 
 
Стандардна девијација 
 Примената на постапката на стандардна девијација се смета за поточна 
од постапката на распонот, пред сè, поради користење податоци за 
веројатноста на определени стапки на принос. Веројатноста се дефинира како 
можност, изразена во проценти, дека определениот случај ќе се оствари. 
 Стандардната девијација - σк претставува мерка на дисперзијата околу 
очекуваната вредност. Очекуваната вредност на принос k е најверојатната 
стапка на принос на односната инвестиција, што се добива со пондерирање на 
одделните стапки на принос со нивната веројатност за настанување. Таа се 
пресметува со примена на следнава равенка: 

 к = 


n

i

kivi
1

 

Во наредната табела е пресметана просечната очекувана стапка на 
принос за алтернативни инвестиции Х и У. 
Табела 19 
Очекувана вредност на принос за инвестициите Х и У 
 

 Веројатност Принос во % Пондерирана 
вредност 

Инвестиција Х 

Песимистичка 
Најверојатна 
Оптимистичка 

0,30 
0,60 
0,10 

10% 
15% 
20% 

3,0 
9,0 
2,0 

Вкупно 1,00 Очекуван принос 14,0 

Инвестиција У 

Песимистичка 
Најверојатна 
Оптимистичка 

0,30 
0,50 
0,20 

5% 
15% 
25% 

1,5 
7,5 
5,0 

Вкупно 1,00 Очекуван принос 14,0 
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Поради несиметричниот распоред на оценките на приносите, 
очекуваниот принос пресметан со пондерирање на приносите и веројатноста 
(14%)  не се совпаѓа со најверојатната оценка на приносот која кај двете 
инвестиции изнесува 15%. 

Очекуваната вредност на приносот претставува еден од елементите кој 
служи за пресметка на стандардната девијација. Таа се пресметува со помош 
на равенката:            

                                    σк =   vikki
n

i

.
1

2




  

каде  
                    σк - стандардна девијација на приносот, 
                    кi -  стапка а принос за оценката i, 
                    k -   очекувана (пондерирана) стапка на принос, 
                    vi -  веројатност на стапката на приноси, 
                    n   - број на групи случаи (оценки). 

Пресметка на стандардната девијација на приносите за двете 
алтернативни инвестиции Х и У е претставена во наредната табела. 
Табела 20: Пресметка на стандардната девијација на приносите за двете 
алтернативни инвестиции Х и У 

n ki k (ki-k) (ki-k)2 vi (ki-k)2 . vi 

Инвестиција Х 

1 
2 
3 

10 
15 
20 

14 
14 
14 

-4 
1 
6 

16 
1 
36 

0,30 
0,60 
0,10 

4,80 
0,60 
3,60 

σк  = 9  = 3 9,00 

Инвестиција У 

1 
2 
3 

5 
15 
25 

14 
14 
14 

-9 
1 
11 

81 
1 
121 

0,30 
0,50 
0,20 

24,30 
0,50 
24,20 

σк  = 49 = 7 49,00 

      
 Стандардната девијација на приносите на инвестицијата Х изнесува 3%, 
а на инвестицијата У 7%. 
 Заради оценката на широчината на дисперзијата на одделните 
фреквенции, статистиката нуди споредба на добиените отстапувања со 
нормалната дистрибуција, која претставува симетрична, правилно обликувана 
дистрибуција на фреквенциите и која е комплетно дефинирана од нејзината 
стандардна девијација. 
 Во услови на неизвесност, очекуваниот принос од држење на ХВ не мора 
да се оствари. Ризикот претставува можност фактичкиот принос од држење на 
ХВ да отстапува од очекуваниот принос. Од тоа колку е поголемо 
отстапувањето и колку е поголема веројатноста дека истото ќе се случи, толку и 
ризикот на ХВ е поголем. 
 Ако се тргне од претпоставка дека веројатноста на дистрибуцијата на 
приносите на компанијата е нормална, што значи дека 68% од можните случаи 
се опфаќаат во границите од ±1 стандардната девијација, тогаш во случајот со 
инвестицијата Х се очекува 68% од можните случаи да имаат принос по стапка 
меѓу 11% и 17% (а тоа значи 3% помалку и изнесува 14%). Кај инвестицијата У, 
каде стандардната девијација изнесува 7%, 68% од можните случаи се очекува 
да имаат приноси по стапки меѓу 7% и 21% (што значи 7% помалку и исто толку 
повеќе од очекуваната вредност на приносот, што изнесува 14%). 
 Инвеститорот најчесто прави оценка од аспект на ризик или веројатноста 
за негативен принос, при што мерката за ризик треба да го земе предвид 
целокупното отстапување на фактичкиот од очекуваниот принос. 
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 Дистрибуцијата на веројатноста се дефинира преку два параметра: 
очекуван принос и стандардна девијација. Квадратот на стандардната 
девијација е познат како варијанса на дистрибуцијата. Варијансата, пак, 
претставува квадратна разлика меѓу актуелните приноси и просечните приноси, 
а стандардната девијација е позитивен квадратен корен од варијансата.  
 Дисперзијата или големината на дистрибуцијата на веројатноста на 
можните приноси го одразува степенот на неизвесноста на инвеститорот.22 
 
Коефициент на варијација 

Коефициентот на варијацијата претставува мерка на релативната 
дисперзија (на ризик) што се користи за споредба на ризикот на одделни 
вложувања со различните очекувани приноси од нив. Колку е повисок 
коефициентот на варијацијата, толку релативниот ризик на инвестицијата е 
поголем.  

Коефициентот на варијацијата се пресметува според равенката: 

CV = 
R

k
 

CV - коефициент на варијација; 
 σk  - стандардна девијација; 

  R - очекувана вредност на приносот. 
Од расположливите податоци од инвестициите Х и У коефициентите на 

варијација изнесуваат: 
1. за инвестицијата Х   CV = 3/14= 0,21, 
2. за инвестицијата У   CV = 7/14 = 0,50. 
Коефициентот на варијацијата за инвестицијата Х е помал од оној за 

инвестицијата У, што го потврдува заклучокот дека вложувањата во 
инвестицијата Х е помалку ризично од вложувањата во инвестицијата У. 

Користењето на коефициентот на варијација има оправдување за 
мерење и споредба на ризикот на одделни вложувања, кога очекуваните 
вредности на нивните приноси се различни.  

Конечниот избор на ХВ, што инвеститорот ќе ја купи, зависи од неговата 
толеранција на ризикот. Треба да се запамети дека постои сооднос помеѓу 
ризикот и приносот.  

Од аспект на ставот на инвеститорот кон ризикот, можно е нивно 
класифицирање на инвеститорите на: 

 аверзивни кон ризик; 

 индиферентен кон ризик и 

 приемчив кон ризик. 
Во основа ставот на инвеститорот кон ризикот е 

поврзан со Еквивалентот на сигурноста (Certainty Equivalent-CE), кој 
претставува износ на пари, кој инвеститорот би го барал со сигурност да биде 
индиферентен помеѓу определениот износ и износот, што се очекува да се 
добие со ризик. 
 Воопшто, според CE може да се класифицираат инвеститорите во 
одредена група, и тоа: 

o ако еквивалентот на сигурноста е < од очекуваната вредност, 
станува збор за несклоност кон ризик. Несклон инвеститор кон 
ризик значи, инвеститор кој за поголем ризик бара и поголем 
очекуван принос; 

o ако еквивалентот на сигурноста е = на очекуваната вредност, 
станува збор за неутралност кон ризик; 

o ако еквивалентот на сигурноста е > од очекуваната вредност, 
станува збор за постоење на наклонетост кон ризик. 

 

                                                 
22 James C.Van Horne, Finansisko upravljanje i politika, Zagreb, 1993, str.41. 
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Користење на портфолио теоријата во диверзификација на ризикот и 
очекуван принос на портфолио 
 
Управувањето со инвестициите на хартии од вредност базира врз теоретските 
достигнувања од областа на анализа и селекција на портфолија т.е. од областа 
на портфолио теоријата. Таа претставува аналитички пристап на селекција и 
менаџмент на портфолио на хартии од вредност. Хронолошки гледано, 
портфолио теоријата има поминато преку два главни историски фази: 
традиционална т.е. класична и модерна. 
Традиционалната портфолио теорија поаѓала од релтивно едноставни 
квантитативни и квалитативни анализи. Селекцијата на хартии од вредност 
оваа теорија ја сфаќала како форма на уметнички труд или занает23 со кои 
потребите на инвеститорите се прилагодуваат спрема структурата на нивните 
портфолиа без, притоа, да се влезе во техничка анализа на негвиот ризик и 
принос. Во врска со класичната портфолио теорија треба уште да се наведе 
дека таа при селекција на хартиите од вредност тргнува од некои основни 
правила како што се: Прво, дека инвеститорите преферираат повисок во однос 
на понизок принос. Второ, дека начинот за подигање на приносот се состои во 
преземањето на додатниот ризик. Трето, дека способноста на остварување на 
повисок принос е зависна од процената и стапката на толерирање на ризикот 
од страна на инвеститорите. И четврто, дека со диверзификацијата може да се 
смали износот на ризикот. Се разбира, резултат на ваквиот пристап треба да 
претставуваат одредени вредности на портфолио пондери за поедини класи на 
хартии од вредност. 
Општо по однос на традиционалната портфолио теоријата може да се каже 
дека во целина таа е прилично воопштена и недоволно прецизно и, често, 
субјективно врши избор на адекватни класи на хартии од вредност кои треба да 
го сочинуваат оптималното протфолио, притоа раководејќи се од потребите и 
склоностите на инвеститорите. 
Модерната портфолио теорија базира врз антологискиот труд на Harry M. 
Markowitz “Портфолио селекција” во 1952 година, со што е отпочната нова 
развојна фаза на портфолио теоријата врз модерни основи.        
             Портфолио претставува комбинација на две или повеќе ХВ, валути, 
производи или недвижности (или други делови од актива), кои се сопственост 
на компании, претпријатија, поединци или институционални инвеститори. Во 
современата практика, најчесто, инвеститорите не вложуваат во поединечни 
хартии од вредност, туку во повеќе различни видови и со различни 
карактеристики. Со поимот портфолио на финансискиот пазар се означува 
множество хартии од вредност (акции, обврзници и сл.) што ги поседува еден 
субјект - инвеститор. Инвеститорот го вложува својот капитал во повеќе хартии 
од вредност, зашто инвестирањето во една хартија, иако може да носи 
најголем принос, сепак, има многу голем ризик и трансакциски трошоци за 
држење на еден инструмент се многу големи. Поради тоа, инвеститорите се 
одлучуваат да инвестираат во повеќе хартии од вредност, односно да 
формираат портфолио како најоптимално решение. Но, и во држењето на 
портфолио постојат најразлични комбинации. Затоа се поставува прашањето: 
кое портфолио е најоптимално за инвеститорот, од аспект на максимизацијата 
на приносот и минимализацијата на ризикот? Оптимизирањето на портфолиото 
претставува соодветно решение и одговор на поставеното прашање. Тоа се 
обезбедува со проширување или стеснување на бројот на средствата, како и со 
менување на процентуалното учество на секое од нив во вкупната вредност на 
портфолиото. Несомнено, целта на секое портфолио е да се постигне 
минимизирање на ризикот преку диверзификација на пласманите. Не е 
едноставно секогаш да се најдат акции со меѓусебно ниски коефициенти на 

                                                 
23 ) Повеќе за традиционалната портфолио селекција кај:Fischer, D.E., R.J. Jordan,1991. 
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корелација. Другиот, поедноставен начин, т.е. начин со кој е започнато 
тежнението кон смалување на вкупниот ризик на портфолиото, е 
зголемувањето на бројот на акциите кои се вклучуваат во него т.е. зголемување 
на неговата диверзификација. Со тоа може дефинитивно да се редуцира 
вкупниот ризик. Треба да се истакне дека тој традиционален пристап на 
диверзификација, попознат како проста диверзификација, подразбира 
практично инвестирање во поголем број на разни хартии од вредност (акции, 
обврзници...). Несомнено, раководејќи се од ваквиот пристап, на прв поглед, се 
стекнува впечаток дека инвестицијата, на пример, во стотина различни хартии 
од вредност би имата четири пати понизок ризик од инвестиција во двесет и пет 
хартии од вредност. Но, што се случува ако се инвестира во поголем број на 
акции? Пример, ако претпоставиме дека сите акции имаат стандардна 
девијација од 22% и дека меѓусебно се средно позитивно корелирани (ρ=0,5) и 
со еднакви портфолио пондери ( Xa = Xb = Xc = … Xn )15 зголемувањето на бројот 
на акциите што се вклучуваат во портфолиото би се одразило на портфолио 
ризикот. Тоа значи дека со диверзификацијата на потрфолиото влијае на 
редуцирање на неговиот ризик, но потребно е да се нагласи дека е важно да се 
воочи дека опаѓа приоднесот на додатно вклучените хартии од вредност врз 
ризикот со зголемувањето на бројот на хартиите од вредност во портфолиото.. 
Тоа значи дека, секое додатно диверзифицирање би било прекумерно и би 
можело да влијае на зголемување на трошоците на анализа на хартиите од 
вредност, зголемување на трансакционите трошоци, отежнување на 
воочувањето на добрите инвестициски можности, или тоа, во целина, би 
значело оневозможување на ефикасен портфолио менаџмент. Неизбежно 
прашање кое се поставува е која е границата? Најкратко речено, границата на 
смалување на ризикот со примена на диверзификација на портфолио 
претставува нивото на пазарниот ризик. Значи, со диверзификацијата може да 
се елиминира дел од ризикот но системскиот ризик, т.е. пазаниот ризик во 
целост, останува.   
              Практично, диверзификацијата претставува клучот на портфолиото. 
Инвестирањето во повеќе хартии од вредност се врши со цел да се редуцира 
ризикот. Идејата на диверзификацијата е ризикот да се распореди помеѓу 
различните облици на имоти или инвестиции. Треба да се нагласи дека корист 
од диверзификацијата, во смисла намалување на ризикот, постои сè додека 
хартиите од вредност не се совршено позитивно корелирани. Со други зборови, 
тоа значи дека доколку две акции се перфектно позитивно корелирани, во таков 
случај диверзификацијата нема ефект на ризикот. И, обратно, доколку две 
акции се перфектно негативно корелирани, портфолиото е перфектно 
диверзифицирано.   
             Максимата при инвестирањето е дека диверзификацијата претставува 
разумна стратегија за оние кои сакаат да ги намалат ризиците на своите 
портфолија. Коефицентот на корелација се користи за мерење на степенот до 
кој различни пазари го достигнуваат својот врв и своето дно во различно време. 
На пример, совршена негативна корелација (коефициентот на корелација е 
еднаков на - 1) значи дека двата пазара секогаш се придвижуваат во спротивна 
насока. Кога едниот оди нагоре, другиот оди надолу и обратно. 
            Основоположник на портфолио теоријата, како што напред наведовме е 
Harry Markowitz кој во 1952 година, го објави научниот труд, под наслов 
“Portfolio Selection”. Неговата заслуга е во откритието, според кое кај 
портфолио составено од ризични акции, ризикот од портфолиото ќе биде помал 
од ризикот на секоја акција поединечно. 
            Како и кај поединечните ХВ и кај портфолиото ризикот се мери со 
варијансата и стандардна девијација. Но, за да се пресмета варијансата на 
портфолиото не е доволно само познавање на варијансите на секоја 
поединечна хартија од вредност, односно финансиските инструменти што го 
сочинуваат портфолиото, туку и заемен однос на очекуваниот принос на секој 
инструмент, т.е. коефициент на коваријансата. Пресметувањето на овој 
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коефициент треба, затоа што движењето на приносот на финансиските 
инструменти е перфектно корелирано, а притоа се јавуваат неколку случаи: 

 портфолиото се движат идентично, при што коефициентот на 
коваријансата е +1 (позитивна корелација, значи приносите на ХВ се 
движат заедно - ако расте едната, расте и другата); 

  кога приносите на финансиските инструменти во портфолиото се 
движат во спротивен правец, при што коефициентот на коваријансата е -
1 (негативна корелација -приносите на хартиите од вредност, кои се во 
портфолиото, се движат  во спротивна насока); 

 кога приносите на финансиските инструменти во портфолиото се 
независни едни од други, односно кога меѓу нив не постои корелација, 
при што коефициентот на коваријансата е еднаков на нула (нула 
корелација - приносите не се поврзани еден со друг). 

            Очекуваниот принос на портфолиото на компанијата го сочинуваат 
очекуваните приноси на одделните ХВ, пондерирани со процентното учество на 
секоја ХВ во вкупната вредност на портфолиото.  
             Очекуваниот принос на портфолиото се добива со формулата: 

              Rp =


m

i

RjAj
1

; 

 каде Rp - претставува очекуван принос на портофолиото;           Rj - очекуван 
принос од поединечно средство - (ј-хартија од вредност); Aj -  е процентуално 
учество на поединечното средство во портфолиото (пондер); m - е вкупниот 
број на хартии од вредност во портфолиото; Σ- означува собирање на приносот 
на серијата на хартии од вредност. 
            Од формулата очекуваниот принос од портфолиото претставува 
пондериран просек на очекуваните приноси на ХВ кои го сочинуваат тоа 
портфолио.24 Пример: портфолиото на компанијата се состои од три хартии од 
вредност: а, б и в. Сите тие имаат различни приноси и изнесуваат: 
 

 Хартии од 
вредност а 

Хартии 
од 
вредност 
б 

Хартии 
од 
вредност 
в 

Поволна година 
Неповолна година 

12% 
3% 

15% 
5% 

20% 
10% 

  
            Колкав би бил очекуваниот принос на портфолиото ако веројатноста - 
годината да биде поволна или неповолна е 0,6 :0,4, а учеството на одделните 
ХВ во портфолиото за „а” е 30%, за „б” е 20% и за „в” е 50%? 
 
Табела 21 
Очекувани приноси на поединечни ХВ 

 Веро- 
јатност 

ХВ  а ХВ б ХВ в 

Принос 2х3 Принос 2х5 Принос 2х7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Поволни 
години 
Неповолни 
години 

 
0,6 
 
0,4 

 
12% 
 
3% 

 
7.2% 
 
1,2% 

 
15% 
 
5% 

 
9,0% 
 
2,0% 

 
20% 
 
10% 

 
12,0% 
 
4,0% 

Очекуван 
принос 

   
8,4% 

  
11,0% 

  
16,0% 

 

                                                 
24 James C.Van Horne, Financisko upravljanje i politika, Zagreb, 1993, str. 53 
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            Користејќи ги овие податоци, како и податоците за процентуалното 
учество на поединечните ХВ во вредноста на портфолиото, според напред 
наведената формула, се добива очекуваниот принос на портфолиото, и тоа: 
Rp = 0.30 x 8.4 + 0.20 x11.0 + 0.50 x 16.0 = 2,52 % + 2.20% + 8.0% = 12.72%.  
           Значи, очекуваниот принос изнесува 12,72%, а во неговото формирање 
најголем придонес има хартијата од вредност, која покрај релативно повисокиот 
очекуван принос има и релативно поголемо процентуално учество во вкупната 
вредност на портфолиото. 
 
 
Варијанса и стандардна девијација на портфолиото 
        За оценка на ризикот на портфолиото можат да се користат варијансата и 
стандардната девијација. Варијансата претставува просечна квадратна разлика 
меѓу актуелните приноси и просечните приноси, а стандардната девијација е 
позитивен квадратен корен од варијансата. 
        Користејќи ги податоците и добиените резултати при пресметката на 
очекуваниот принос на портфолиото, можат да се пресметаaт варијансата и 
стандардната девијација, и тоа: 

 очекуван принос на портфолиото 12,72%; 

 учество на одделните ХВ во вредноста на портфолиото:  
а - 0,30; б - 0,20 и в - 0,50; 

 веројатноста на поволна и неповолна година 0,6:0,4. 
            За пресметка на варијансата се потребни показатели за очекуваните 
приноси на портфолиото одделно за поволна и неповолна година. Овие 
показатели се добиваат како збирови на пондерираното процентуално учество 
на секоја хартија од вредност и вредноста на портфолиото помножени со 
нивниот принос,  во поволна и неповолна година.  
           Со решавање се добива: 
 - при поволна 
година: 0.30 х 12+0.20х15+0.50х20= 16.6% 
- при неповолна година: 0.30х3+0.20х5+0.50х10= 6.9% 
 
 
      Пресметка на варијансата: 

σ
2

 = 0.6 х (0.166-0.1272)
2

 + 0.4 х (0.69 -0.1272)
2

 =  
 = 0.6 х 0.0015054 + 0.4 х 0.0033872 = 
 = 0.0009032 + 0.0013548 = 0.002258 
 
      Стандардна девијација: 

σ = 
2  = 002258.0 = 4.75% 

      Просечното отстапување на актуелните приноси од очекуваниот принос 
изнесува ±4,75%. 
 
Диверзификација и ризик на портфолиото 
           Испитувањата на ризикот на голем број инвестиции покажаа дека 
стандардната девијација на годишните приноси на портфолијата зависи од 
нивната широчина, т.е. од бројот на ХВ опфатени во портфолијата. Но, што се 
случува со инвестирање во поголем број на хартии од вредност? Пример, ако 
претпоставиме дека сите акции имаат стандардна девијација од 22% и дека 
меѓусебно се средно позитивно корелирани (ρ=0,5) и со еднакви портфолио 
пондери ( Xa = Xb = Xc = … Xn )15 зголемувањето на бројот на акциите што се 
вклучуваат во портфолиото би се одразило на портфолио ризикот. Тоа значи 
дека со диверзификацијата на потрфолиото влијае на редуцирање на неговиот 
ризик, но потребно е да се нагласи дека е важно да се воочи дека опаѓа 
приоднесот на додатно вклучените хартии од вредност врз ризикот со 
зголемувањето на бројот на хартиите од вредност во портфолиото.. Тоа значи 
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дека, секое додатно диверзифицирање би било прекумерно и би можело да 
влијае на зголемување на трошоците на анализа на хартиите од вредност, 
зголемување на трансакционите трошоци, отежнување на воочувањето на 
добрите инвестициски можности, или тоа, во целина, би значело 
оневозможување на ефикасен портфолио менаџмент.Така, на пример, 
портфолијата што во својот состав имаат еден вид ХВ (пр. од обични акции од 
една компанија) имаат просечна стандардна девијација на годишните приноси 
од 49,24%, додека портфолијата составени од 10 видови ХВ (пр. акции од десет 
компании) имаат просечна стандардна девијација на годишните приноси од 
23,93%, а портфолијата, пак, составени од 100 ХВ имаат просечна стандардна 
девијација на годишниот принос од 19,69%; оние од 1.000 ХВ имаат просечна 
стандардна девијација од 19,21%.25 Ова го потврдува фактот дека 
зголемувањето на бројот на ХВ, односно со диверзификацијата, која 
претставува комбинирање на ХВ на начин на кој се намалува релативниот 
ризик што значи се намалува ризичноста на портфолиото. Но, и покрај 
редуцирањето на ризикот на портфолиото, треба да се нагласи дека не го 
елиминира целиот ризик. Секогаш останува едно минимално ниво на ризик што 
не може да се елиминира со диверзификацијата. Таквото ниво на ризик се 
нарекува „недиверзифицирлив ризик”, за разлика од ризикот што може да се 
намали со диверзификација и се нарекува „диверзифицирлив ризик”.  Ризикот 
на портфолиото не зависи само од ризичноста на ХВ, кои го сочинуваат 
портфолиото, туку и од врските кои постојат помеѓу тие ХВ. Преку селекција на 
ХВ кои се меѓусебно во парови (секоја со секоја) во слаба зависност, 
инвеститорот е во состојба да го намали релативниот ризик.  
          Вкупниот ризик на портфолиото се состои од две компоненти: 
 
Вкупен ризик = Системски ризик       +   Несистемски ризик 
                        (недиверзифициран          (диверзифициран или 
                     или неизбежен ризик)          ризик кој се избегнува) 
 
           Првиот системскиот ризик настанува поради ризични фактори кои 
влијаат на целиот пазар - тоа се промени кои се случуваат во националните 
стопанства, во даночната реформа или промени во светската енергетска 
состојба и сл. Овие ризици влијаат на сите хартии од вредност и заради тоа не 
можат да се диверзифицираат. Со диверзификацијата на потрфолиото влијае 
на редуцирање на неговиот ризик, но потребно е да се нагласи дека е важно да 
се воочи дека опаѓа приоднесот на додатно вклучените хартии од вредност врз 
ризикот со зголемувањето на бројот на хартиите од вредност во портфолиото.. 
Тоа значи дека, секое додатно диверзифицирање би било прекумерно и би 
можело да влијае на зголемување на трошоците на анализа на хартиите од 
вредност, зголемување на трансакционите трошоци, отежнување на 
воочувањето на добрите инвестициски можности, или тоа, во целина, би 
значело оневозможување на ефикасен портфолио менаџмент. Неизбежно 
прашање кое се поставува е која е границата? Најкратко речено, границата на 
смалување на ризикот со примена на диверзификација на портфолио 
претставува нивото на пазарниот ризик. Значи, со диверзификацијата може да 
се елиминира дел од ризикот но системскиот ризик, т.е. пазаниот ризик во 
целост, останува. Со други зборови, дури и оној инвеститор кој има многу добро 
диверзифициран портфел, ќе биде изложен на ваквиот вид ризик. Тоа значи 
дека пазарниот ризик т.е. системскиот ризик, видовме напред, дека претставува 
долна граница до која ризикот на портфолиото може да намали со 
диверзификација на домашниот финансиски пазар. Додатната диверзификација 
може да има ефекти во смисла на натамошно смалување на ризикот на 

                                                 
25 Ross, Westerfield, Jordan: Fundamentals of Corporate Finance, Richard D., Irwin, Inc.1992-1993, 

str. 380. 
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портфолиото, што значи под нивото на пазарниот ризик, само ако 
диверзификацијата е насочена на странските финансиски пазари.26 
           Втората компонента на вкупниот ризик претставува несистемскиот ризик. 
Тоа претставува ризикот кој единствено е одреден за компанијата или дејноста. 
Несистематичниот ризик влијае само врз една - конкретна хартија од вредност 
или врз мала група на хартии од вредност. За ризикот на хартија од вредност 
на една фирма големо значење има сето тоа што се случува во неа. Настаните 
поврзани за односна компанија, промените во неа: промена на менаџментот 
(намалување на производството, отпуштање на работници и сл.) влијаат 
негативно врз вредноста на нејзините акции, односно ќе дојде до намалување 
на нивните цени. За поголемиот број на акции несистемскиот ризик изнесува 
меѓу 60 и 75 % од вкупниот ризик на акциите или стандардна девијација.  
          Несистематичниот ризик уште се нарекува и специфичен ризик, поради 
тоа што е условен од специфичностите на конкретна компанија. Ризикот на 
портфолиото го сочинуваат две компоненти, и тоа: специфичен (Firm-Specific 
risk) и пазарен ризик (Market Risk). Ваквата поделба е посебно интересна од 
аспект на инвеститорите и тоа дали поседуваат еден финансиски инструмент 
или портфолио. За сопственикот на еден финансиски инструмент е битен 
специфичниот ризик, додека за сопственикот на портфолио пазарниот ризик 
(Market Risk), заради тоа што низ диверзификација, речиси, целосно се 
намалува специфичниот ризик. Оттука, ризикот на целосно диверзифицирано 
портфолио зависи од пазарниот ризик на финансиските инструменти, вклучени 
во тоа портфолио. 
 
Системски ризик мерен со бета 
            Коефициентот бета претставува мерка за пазарниот ризик. Пазарното 
портфолио повеќе претстваува теоретска отколку практична категорија. Тој 
претставува вредносно пондерирано портфолио кој ги содржи во себе 
целокупната ризична актива во меѓународната економија, значи, процентуално 
подеденаков удел во пазарна вредност на секоја капитална инвестиција во 
светот.27 Тоа е мерка за варијабилноста на приносот на одредена 
индивидуална акција во однос на пазарните приноси. Пазарниот ризик, пак, е 
резултат на вкупните промени во стопанството што се манифестираат на 
пазарот. Бета коефициентот е показател и за степенот на промената на 
пазарниот принос и истиот се пресметува одделно за одделни компании. Така, 
овие коефициенти во развиените економии со ефикасен пазар на капитал ги 
пресметуваат финансиски институции или брокерски куќи, користејќи податоци 
за приносот од пазарот на хартии од вредност. Објавените податоци во 
специјални изданија им стануваат достапни на сите заинтересирани 
инвеститори. Типичната анализа опфаќа пронаоѓање на бети за месечни или 
неделни приноси на одделни ХВ, како и на пазарното портфолио во тек на 
временски интервал од 3 до 5 години наназад. Неделните бети покажуваат 
тенденција да бидат пониски од месечните бети за повеќе нивоа, но и за 
помалку нивоа. Со оглед на тоа, мора да се води сметка за должината на 
интервалот за кој се пресметува бетата, поради тоа што бетите пресметани за 
високоризичните хартии од вредност со низок ризик, се однесуваат различно со 
продолжувањето на интервалите. Бетите за поголем број на компании 
осцилираат во интервал од 0,7 до 1,4, како и други износи. Користењето на 
бета бара да се обрне посебно внимание на: прво, бетите со време можат да 
се променат; второ, бетите можат да бидат различни во зависност од 
состојбата на пазарот (на пример, поголеми во случај кога пазарот е рецесивен 
и пониски кога пазарот е во експанзија); трето, приближната бета ќе биде 

                                                 
26 ) Dr Dejan B. Šoškić: Hartije od Vrednosti, upravljanje portfolio i invetsicioni fondovi, peto izdanje, 

Centar za izdavaćku delatnost- ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2009, str. 124. 
27 ) Dr Dejan B. Šoškić: Hartije od Vrednosti, upravljanje portfolio i invetsicioni fondovi, peto izdanje, 

Centar za izdavaćku delatnost- ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2009, str. 105 
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приспособена доколку ХВ не се тргува често; четврто, бетата не мора да биде 
комплетен индикатор на ризикот. 
           Треба да се истакне дека очекуваниот принос на акциите е позитивно 
поврзан со висината на  бета коефициентот. Тоа значи дека колку бета 
коефициентот на акцијата е повисок, толку ќе биде поголем очекуваниот принос 
од таквите акции. Така, на пример, доколку пазарната цена на портфолиото 
порасне за 1%, во тој случај цената на финансискиот инструмент што има 
коефициент 1,4 ќе порасне на 1,4%. Посебно што треба да се нагласи во врска 
со бета коефициентот е тоа што ако бета коефициентот е 1, тоа значи дека 
ризикот на таа хартија од вредност се изедначува со просечниот ризик на сите 
хартии од вредност со кои се тргува на пазарот. 
            Емпириските истражувања на стабилноста на бета коефициентот во 
минатото покажуваат дека бетите од минатото се корисни за предвидување на 
идните бети. Но, изгледа дека способноста за предвидување варира со 
големината на портфолиото. Колку што е поголем бројот на ХВ во 
портфолиото, толку е поголема стабилноста на бетата која припаѓа на тоа 
портфолио. Покрај  големината на портфолиото, на поголемата стабилност на 
бетата влијае и подолгиот временски интервал во кој таа се анализира. 
          Имајќи предвид дека и стандардната девијација и бета коефициентите се 
мерила на ризик на средствата, треба да се подвлече разликата меѓу нив. 
Пример: Стандардна девијација и  бета коефициент на средствата А и Б се 
следни: 
Табела 22 

 Стандардна девијација Бета 
коефициент 

Средство А 35 0,70 

Средство Б 20 1,60 

           Поголемата стандардна девијација покажува дека средството А има 
поголем вкупен ризик од средството Б, но помал системски ризик (помал бета 
коефициент). Поаѓајќи од принципот од кој е определен системскиот ризик, 
според кој очекуваниот принос на едно ризично средство зависи од системскиот 
ризик на тоа средство, произлегува дека средството Б, поради повисока 
премија за ризик ќе има и поголем очекуван принос, иако помал вкупен ризик од 
средството А. Бета на портфолиото претставува збир на пондерираните 
големини на бета коефициентите на секое средство, со процентуално учество 
на секое средство, во вкупната вредност на портфолиото. 
            Бета коефициентот се пресметува со помош на следнава формула: 

             βp = 


j

i

jxj
1

  

           βp -бета на портфолио, 
           βj  - бета на средството ј, 
           xj - процентуално учество на вредноста на средството ј во вкупното 
портфолио. 
           Пресметка на бета коефициентот на портфолио од три средства: 
Табела 23 

Средство Хј βj Пондерирана 
вредност 

А 0,30 1,2 0,36 

Б 0,20 0,9 0,18 

В 0,50 1,6 0,80 

 1,00  1,34 

 
          Добиениот бета коефициент на портфолиото изнесува 1,34, што покажува 
дека портфолиото има поголем системски ризик од просечниот. 
           При вреднувањето на ризикот треба да знаеме колку дополнителен 
принос ќе бараме за прифаќање на дополнителен ризик. Инаку, бараната 
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стапка на принос претставува принос кој го бара инвеститорот заради 
инвестициониот ризик. Тој се пресметува со помош на следнава формула: 
           Rrr = Rrf +Rp 
           Каде:  Rrr - е бараната стапка на принос; Rrf - е безризична каматна 
стапка  (најчесто стапка на државни ХВ) и Rp - е премија за ризик. Премијата за 
ризик претставува надомест за пазарниот и специфичниот ризик. Тоа од 
причини што специфичниот (несистемски) ризик може да се елиминира со 
диверзификација, произлегува дека премијата за ризик е надомест за 
пазарниот ризик. 
 
 
 
Модел на одредување на цената на финансискиот имот (CAPM -Capital 
Asset Pricing Model)     
            Моделот на одредување на цената на финансискиот имот CAPM 
претставува современ пристап во вреднувањето на цената на акционерскиот 
капитал. Всушност, тој е современ пристап во кванитификацијата на ризикот од 
инвестирање. Врз основа на однесувањето на инвеститорите кои се 
ненаклонети (го избегнуваат) кон ризик, се воспоставува рамнотежа помеѓу 
ризикот и очекуваниот принос за секоја ХВ. Во пазарната рамнотежа за ХВ се 
очекува да обезбеди очекуван принос пропорционален на системскиот 
(неизбежниот) ризик - тоа е ризикот кој не може да се избегне со 
диверзифицирање. Моделот на одредување на цената на финансискиот имот е 
модел кој ја опишува врската помеѓу ризикот и очекуваниот принос. Во овој 
модел очекуваниот принос на ХВ е безризична стапка (risk free rate) плус 
премија (premium) врз основа на системски ризик (systematic risk) на ХВ. Овој 
модел е развиен во 60-тите години од 19 век и досега има значајно влијание 
врз вкупните финансиски процеси. Моделот го развиле William F. Sharpe 
(добитник на Нобелова награда за економија во 1990 година) и John Litner.  
CAPM моделот е добар, концепциски едноставен и применлив врз конкретните 
финансиски проблеми. Тој обезбедува воспоставување на одредени врски 
помеѓу ризикот и големината на премијата за ризик што е потребна за 
компензација на ризикот. Во примената на овој модел, како и кај секој модел, 
потребно е да се исполнети некои претпоставки. Прво, дека пазарот на капитал 
е ефикасен во смисла дека инвеститорите се добро информирани, второ, дека 
трансакционите трошоци се ниски, трето, дека ограничувањата на 
инвестициите се минимални и занемарливи, и четврто, дека ниту еден 
инвеститор не е толку голем за да влијае на пазарната цена на акциите. Исто 
така, се претпоставува дека помеѓу инвеститорите постои општа согласност за 
можните перформанси (очекуван принос и ризикот) на одделните ХВ, така што 
нивните очекувања се базираат врз просечно време на држење на ХВ, да 
речеме една година. Под вакви услови, сите инвеститори ќе ги перципираат на 
ист начин инвестиционите можности и ќе ја постават границата на ефикасноста 
на исто место.   
            Постојат два вида на ХВ, во кои е можно да се инвестира. Првиот вид се 
безризични ХВ, чијшто принос за целото време на достасување е познат. Често 
приносот на ХВ на Трезорот (Министерството на САД) се користи како 
надоместок за безризичната стапка. Другиот вид е пазарното портфолио на 
обични акции. Во оваа група се вклучени сите расположливи акции, на кои им 
се доделени пондери кои претставуваат пазарни вредности на секој издаден 
вид акции. Како резултат на фактот што пазарното портфолио е незгодно за 
ракување, повеќето луѓе користат негова замена како што е Standard & Poor-
500 берзантски индекс за акции. Посеопфатни индекси се Индексот на 
Њујоршката берза (NYSE), кој опфаќа 5.000 акции и тоа од други берзи и од 
неофицијалните пазари на акции. 
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           Според CAPM моделот цената на акционерскиот капитал се пресметува 
со следнава формула: 
 
                           Ri = Rf + (Rp-Rf)β 
Каде Ri  -  е безризична стапка, 
         Rp  - е очекуван принос за пазарниот портфел и 
         β    - е бета коефициент за акции. 
 
         Централна улога во овој модел има коефициентот бета (β). Со овој 
коефициент се мери варијабилноста на приносите на конкретна акција, што 
котира на берзата во однос на просечната варијабилност на приносите на сите 
акции, што котираат на берзата. Всушност, бета коефициентот претставува 
функционалната врска меѓу приносите од одделните акции и просечниот 
принос на сите акции. Очекуваниот принос на едно средство е растечка 
функција на бета коефициентот, со кој се мери системскиот ризик. При поглед 
ризик, очекуваниот принос е поголем и обратно. Стапката на принос има два 
дела: стапка на принос без ризик (Rf) и премија за ризик (Rp-Rf)β. Разликата 
(Rp-Rf) претставува премија за пазарен ризик, која му припаѓа на инвеститорот 
за прифатен просечен ризик со држењето на пазарно портфолио на средства. 
Очекуваниот принос на ХВ е еднаков со бараниот пазарен принос за неризични 
инвестиции зголемен за премијата за ризик. Премијата за ризик претставува 
функција: прво, на очекуваниот пазарен принос намален за неризична каматна 
стапка, која ја претставува барана премија за ризик на типичните акции на 
пазарот и второ, на бета коефициентот. 
           Во продолжение да објасниме како се пресметува бета коефициентот. 
Бета е коефициент од коваријансата на варијабилноста на приносите на 
разгледуваната акција од компанијата и варијансата на варијабилноста на 
приносите на пазарното портфолио, односно на целиот сет акции, што котираат 
на берзата. Оттука формулата по која се пресметува бета коефициентот е 
следна: 

                   β = коваријанса/ варијанса = 
m

im
2


 

 

или             β = 
Vm

Cim
 

 
каде со i се означува приносот на акцијата, а со m- просечниот принос на сетот 
акции на пазарот. Ознаката C- е употребена за коваријансата, а V- за 
варијансата. 
            Во врска со бета коефициентот треба да се дадат некои објаснувања 
особено околу толкувањето. Кога бета коефициентот изнесува 1 (единица), тоа 
означува дека нема отстапување во варијабилноста на приносите на 
конкретната акција во однос на просечниот варијабилитет на приносите на 
сетот акции, или дека се воспоставиле пропорционални односи во движењето 
на приносите од акцијата на компанијата со просечните приноси од сетот акции. 
Ако, пак, бета коефициентот е повисок од 1 (единица), тоа значи дека акцијата 
на конкретната компанија има повисоки варирања од просечните, па затоа 
постои поголем ризик да се поседува  таква акција. Кога вредноста на бета 
коефициентот на конкретна акција што котира на берзата е под 1 (единица), 
акцијата на конкретната компанија има помал варијабилитет на приносите во 
однос на сетот акции што котираат на берзата. Тоа значи дека таа акција е 
помалку ризична во однос на просекот.  
            На пример, доколку каматната стапка на владините обврзници е 9%, 
коефициентот бета на акциите на конкретната компанија што котира на берзата 
изнесува 1,33, просечната стапка на принос на сите акции што котираат на 
берзата (сетот на акциите) изнесува 12%, тогаш цената на акционерскиот 
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капитал, т.е. на инвестицискиот проект, финансиран со обични акции ќе 
изнесува: 
           
               Ri =9 +1.33 ( 12 -9) = 12.99%. 
Во истиот пример, ако бета коефициентот изнесува 0.8, цената на 
акционерскиот капитал ќе изнесува: 
               Ri = 9 + 0.9 (12 -9) = 11.7%. 
           Во првиот случај, поради тоа што варијабилноста на приносите на 
акцијата е повисока од просечната, купувачите на акции, поради повисоката 
ризичност да поседуваат акции од оваа компанија, ќе бараат повисока стапка 
на принос. Тоа е цената на капиталот на планираниот проект, односно висината 
на дисконтната стапка со која ќе се сведуваат проектираните идни приноси на 
сегашна вредност. Во вториот случај, кога коефициентот бета изнесува 0,9, 
варијабилноста е потпросечна, ризикот е помал од просечниот, поради што 
акционерите би биле задоволни и со пониска стапка на дивиденда. Цената на 
капиталот во овој случај би била пониска. 
           Бета на портфолиото претставува пондерирана средина на бетите кои го 
сочинуваат портфолиото. Кога портфолиото би се состоело од 60% акции на 
компанијата Х и 40% акции на компанијата У, бета на тоа портфолио би била: 
βp = 0.60 (1.33) + 0.40 (0.9) = 1.16. 
          Ако неризичната и очекуваната пазарна стапка на принос и натаму 
остануваат исти, очекуваниот принос на портфолиото би бил:  Rp = 0.09 + 1.16 
(0.12 -0.09) = 12.48%. Ова е идентично со пондерираната средина на два 
очекувани приноса на акциите, кои се претходно пресметани.   
 
Пазарна линија на хартија од вредност 
 
Во случај кога е воспоставена пазарна рамнотежа, врската која постои помеѓу 
очекуваната стапка на принос на поединечната хартија од вредност и нејзиниот 
системски ризик, мерен со бета, ќе биде линаеарна. Ваквата линија е позната 
како пазарна линија на хартијата од вредност. Вкупниот принос кај пазарната 
хартија од вредност е еднаков на збирот од неризичната стапка на принос и 
премијата за ризик. Несомнено, постоењето на премија за ризик влијае 
поттикнувачки на инвеститорите кои водат сметка за ризикот да купат и ризична 
ХВ.  
           Дури и кога не постои ризик, инвеститорите ќе очекуваат да бидат 
компензирани за временската вредност на парите. Тоа упатува на тоа дека како 
што ризикот расте така расте и стапката на принос од ХВ. 
         Претставувањето на очекуваниот принос за пазарното портфолио може 
да се претстави како што следува: 
         Rmp = Rm -Rf.  
        Сè додека секој одделен инвеститор може да го елиминира несистемскиот 
ризик на ХВ со успешна диверзификација, инвеститорите сите заедно според 
моделот на одредување на цената на вложениот капитал немаат примено 
надомест за преземање на таквиот ризик. 
        Не е исклучено ХВ со голем вкупен ризик да содржат фактички понизок 
системски ризик отколку ХВ, која е изложена на умерен вкупен ризик. Ова може 
да се објасни со пример со рударска компанија која се обидува да пронајде 
злато, ако се знае дека вкупниот ризик на компанијата е значително висок 
заради фактот што тоа е речиси неверојатен настан.  Во таков случај акциите 
на рударската компанија би имале умерен несистемски ризик, при што нивниот 
вкупен ризик може да биде помал од ризикот на новата рударска компанија. 
Кога би се гледала акцијата на рударската компанија изолирано, таа може да 
биде значително поризична од акциите на пример на друга голема  компанија 
од дејноста на ЕСМ, но кога е вклучена во високо диверзифицирано 
портфолио, во таков случај е помалку ризична. Се разбира, нејзиниот очекуван, 
односно баран принос на пазарот ќе биде понизок. Но, не треба да се заборави 
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фактот дека и покрај присутната тенденција кај ХВ со висок системски ризик да 
имаат еднакво висок и несистемски ризик, може да се најдат и исклучоци од 
едно вакво општо правило. 
           Потценети и преценети акции. Во случај на пазарна рамнотежа, 
стапката на принос е еднаква на очекуваниот принос, што значи дека сите 
акции лежат на линијата на пазарните ХВ. Но, што се случува кога од ова некои 
акции отстапуваат? Ако некоја ХВ има таква комбинација на очекуван принос и 
ризик, која го поставува над пазарната линија на рамнотежа, таа ќе биде 
потценета на пазарот. Објаснувањето за ваквата ХВ е дека таа нуди очекуван 
принос кој е понизок од приносот кој пазарот го бара за тој вид системски ризик: 
Rj >Rf + (Rm -Rf) βj. Ваквата хартија од вредност ќе биде привлечна за 
потенцијалните влијае на зголемување на цената на таа хартија од вредност. 
Но, се поставува прашањето колку долго би се случувало тоа? Се разбира, тоа 
ќе се случува сè додека очекуваниот принос на ХВ не падне на пазарната 
линија на ХВ односно додека не ја достигне следната релација Rj =Rf + (Rm -Rf) 
βj.  Наспроти потценетата ХВ кај преценетата ХВ комбинацијата на очекуваниот 
принос и ризик е под пазарната линија на ХВ. Преценетата ХВ е неатрактивна и 
непривлечна за инвеститорите. Тоа значи дека инвеститорите кои ја поседуваат 
таквата ХВ ќе настојуваат да се ослободат од неа со продажба, а тие што не ја 
поседуваат ќе ја избегнуваат да ја купат. Како резултат на таквиот однос на 
инвеститорите кон ваквиот вид ХВ ќе дојде до паѓање на цената на оваа ХВ, 
што ќе влијае на пораст на очекуваниот принос сè дотогаш додека не се 
постигне поклопување со пазарната линија на ХВ, односно нивото на 
рамнотежно одредување на цените. 
          Употребата на пазарна премија за ризик. Вишокот на приносот на 
пазарниот портфел (над безризичната стапка) уште е позната и како премија 
за пазарниот ризик. Таа се претставува со  

          ( mR -Rf) во равенката Rj = Rf + (Rm -Rf) βj.  

           Очекуваниот додатен принос дефиниран со стапката на пазарната 

премија за ризик ( mR -Rf), според истражувањата на Индексот на S&P 500, 

осцилираше во распон од 3 до 7% во текот на изминатите години. 
          Со цел да се пристапи кон пресметка на пазарниот принос може да се 
користат сегашните очекувања за ризик, секако доколку тие очекувања ги 
одразуваат случувањата од минатото се користи сегашната неризична стапка, 
која да претпостaвиме е 8%, во тој случај очекуваната едногодишна пазарна 

стапка би изнесувала: mR = 0,8 + 0,6 = 14 %.  
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VII. ВРЕДНУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Вреднувањето на хартии од вредност, кое се врши од страна на 
финансиски аналитичари, претставува процес на поврзување на ризикот и 
приносот на средството. Кога станува збор за вреднување на хартии од 
вредност, треба да се нагласи дека постои разлика меѓу предвидувањето на 
една хартија од вредност што се врши на финансискиот пазар и вреднувањето 
што го вршат финансиски аналитичари-специјалисти, за потребите на 
продавачите или купувачите (инвеститорите) на определена хартија од 
вредност. На финансискиот пазар, пазарната вредност на една хартија од 
вредност се формира под влијание на понудата и побарувачката. Наспроти тоа, 
вреднувањето што се врши од страна на финансиски аналитичари, користејќи 
ги своите знаења за функционирањето на финансискиот пазар и условите во 
кои работи компанијата, се определува вредноста на една хартија од вредност 
која ќе треба да му служи на продавачот или купувачот како информација врз 
основа на која се донесува соодветна одлука од страна на купувачот односно 
продавачот. Вреднувањето во основа базира на готовинските текови, што 
произлегуваат од средството (каматите и главнината на обврзниците, 
дивиденди од акциите, добивка од имотот и др.), кои се остваруваат во 
определено време. При пресметката се користат техники на временска 
вредност на парите и концептот на принос-ризик на средството.  

Вредноста на едно средство ја чини сегашната вредност на сите 
готовински текови, што се очекуваат да се остварат во одреден временски 
период, кој може да трае помалку од една година, повеќе години или 
неограничено. Определувањето на сегашната вредност на средството се врши 
со дисконтирање на очекуваните готовински текови од одделните години, со 
користење на дисконтна стапка. Таа може да биде соодветна на ризикот на 
средството (стапка на баран принос). Под ризик може да се дефинира 
можноста да не се оствари очекуваниот принос. Нивото на ризикот значително 
може да влијае врз вредноста на средството. Тоа значи дека поголемиот ризик 
на определен готовински тек значи помала вредност на средството. При 
постоење на повисок ризик, во вреднувањето се користи повисока дисконтна 
стапка (стапка на баран принос). Поголемиот ризик мерен со бета коефициент 
повлекува поголем баран принос од средството. 

Основен модел на вреднување на средствата може да се претстави со 
следнава формула: 
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  Sv = сегашна вредност на средството; 
GTt = готовински тек очекуван на крајот од годината t; 
     k= дисконтна стапка; 
     n= траење на периодот во години. 
 Изразот вредност може да има различно значење. Во литературата се 
познати различни концепти на вредност, како на пример на ликвидациона и 
книговодствена вредност. 
 Ликвидациона вредност (Liquidation value) претставува износ на пари 
кој може да се добие кога имотот или дел од имотот (пр. компанија) ќе се 
продаде надвор од деловната организација. 
 Книговодствена вредност (Book value)  претставува: 1. за средство: 
книговодствена вредност на средството (набавна вредност на средството 
минус акумулирана амортизација) и 2.  за фирмата, вкупни средства минус 
обврски и преференцијални акции (податоци од билансот на состојба). Ваквата 
вредност кога ќе се подели со бројот на обичните акции се добива 
книговодствената вредност на акцијата. Со оглед на фактот што 
книговодствената вредност се базира на историски вредности, таа може да има 
малку врски со пазарната вредност на имотот или компанијата. Во врска со 
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начинот на вреднување на хартии од вредност, потребно е да се објаснат уште 
два поима. Станува збор за пазарна вредност (Market value) на хартија од 
вредност. Тоа е цената по која се тргува средството. Друга вредност 
претставува стварната вредност - (вистинска вредност, Intirsic value)  и 
претставува цена која ХВ треба да ја има, која базира на сите релевантни 
фактори за проценување на вредноста. Таа практично претставува економската 
вредност. Доколку пазарите се доволно ефикасни и информирани, тековната 
пазарна цена на ХВ треба да флуктуира приближно околу вистинската - 
стварна вредност. 
 
 
Вреднување на обврзници 
  
 Обврзницата претставува долгорочен доверителски инструмент што се 
користи од компании, а не ретко и од државата, за прибирање големи парични 
средства и тоа од голем број на зајмувачи. Обврзницата претставува ветување 
дадено од страна на издавачот дека ќе ја исплати главнината и каматата на 
имателот на обврзницата, во одредени временски интервали се до рокот на 
достасување. Обврзницата има номинална вредност. Тоа претставува 
наведената вредност на имотот, која обично е 1.000$ и која, речиси, секогаш се 
наведува и рокот на достасувањето, а тоа е време кога компанијата е во 
обврска да исплати на имателот на обврзницата номинална вредност. Во 
периодот од издавањето на обврзницата до нејзиното достасување таа може 
да биде предмет на продажба на пазарот на хартии од вредност, при што може 
да добие пазарна вредност различна од номиналната. Вредноста на 
обврзниците може да флуктуира, исто како и вредноста на акциите, но 
промените се помалку нестабилни и причините за промените се комплетно 
различни. 
 Вредноста на обврзницата претставува сегашна вредност на договорно 
утврдените периодични исплати на каматата и на номиналната вредност на 
денот на достасувањето. Дисконтната стапка што се користи при вреднувањето 
на обврзницата  претставува баран принос од нејзиниот сопственик, која зависи 
од висината на каматната стапка и од ризичноста на средството. Основната  
формула за вреднување на обврзницата гласи: 
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            каде: So - е сегашна вредност на обврзницата; 
                      k  - камата во денари; 
                     N  - номинална вредност на обврзницата; 
                     kb - барана стапка на принос; 
                     n   - период на достасување (години). 
 Начинот на пресметка на стапката на враќање, односно цената на овој 
вид капитал, зависи од видот на обврзниците. Во практиката најчесто се 
среќаваат т.н. купонски обврзници, кои носат повеќекратни годишни или 
полугодишни исплати. Тоа се нарекува „ванила - хартија од вредност” што во 
преносна смисла значи едноставна хартија од вредност или основен облик на 
хартија од вредност, без специјални барања. Втор вид обврзници се без 
купон, кои еднократно се исплатуваат по истекот на определен временски 
период и трет вид обврзници, кои поретко се јавуваат во практиката во однос на 
претходните два вида, се т.н. обврзници  со бесконечна, вечна исплата. 
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Стапка на принос кај купонските обврзници 
 
 Пресметувањето на стапката на принос на вообичаените купонски 
обврзници претпочитува промена на општиот модел за пресметка на пазарната 
вредност на обврзниците. Во таков случај сегашната вредност на обврзниците 
е еднаква на збирот од дисконтираните примања на каматата и на 
дискотираната вредност на главнината. Оттука следува: 
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каде што PVo претставува сегашна пазарна цена на обврзницата, К1,2,3,....n  се 
износите на купонската камата во секоја од годините во периодот на 
достасувањето. G е износот на главнината на денот на достасувањето и r 
претставува стапка на приносот. Овде, всушност, стапката на принос 
претставува дисконтната стапка со која се постигнува изедначување на 
дисконтираните вредности од одделните членови од низата со пазарната 
сегашна цена на обврзницата. Стапката на приносот r во равенката е непозната 
големина. 
 Пресметката на вообичаената полугодишна исплата на купоните, со 
примена на горниот модел за пресметка на пазарната цена на обврзницата би 
можел да се претстави на следниов начин: 
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           Пример: да земеме дека главнината на обврзницата изнесува 1.000 евра, 
каматната стапка 8%, рокот на достасувањето 10 години, ако пазарната 
сегашна цена изнесува 850 евра, а исплатата се врши годишно, стапката на 
враќање (стапка на принос) на обврзницата ќе изнесува: 850 
=

                     101098765432
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Горната равенка се решава по стапката r. Оваа равенка се решава 

според итеративната постапка. Се користи функцијата IRR од програмскиот 
пакет EXCEL, во кој е содржан алгоритам за решавање на вакви проблеми. 
Резултатот од решението е 0,10, т.е. стапката на принос изнесува 10%.  

Обврзницата може да се продава по номинална вредност, под 
номинална вредност - кога се вели дека се продава со дисконт или над 
номиналната вредност-кога се вели дека се продава со премија. 

Пазарна цена >Номинална цена → Премија 
Пазарна цена <Номинална цена → Дисконт 
Тргувањето со премија или дисконт е вообичаено. Ретко кога некоја 

обврзница се тргува по нејзината номинална вредност.  
Купон (купонска стапка) се нарекува номинална стапка или каматната 

стапка, која издавачот се согласува да ја исплаќа за зајмената сума пари, 
номинално наведена во обврзницата. Годишниот износ на каматното плаќање 
за имателите на обврзницата се нарекува купон. Купонот се определува со 
множење на купонската (каматната) стапка со номиналната вредност на 
обврзницата. 

 
Купон = Купонска стапка х Номинална вредност. 
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Исплатите на купоните некаде се врши годишно, некаде полугодишно, а 
некаде тримесечно и месечно. Во САД вообичаено купоните се исплаќаат 
полугодишно, а во Европа месечно. Третирањето на ова прашање е од особена 
важност поради фактот што иста купонска стапка при различни исплатни 
термини носи и различни приноси. Имено, доколку купонската стапка е еднаква, 
тие што ги наплатуваат месечно ќе примаат повисок купонски износ, отколку 
тие што ги наплатуваат своите купони во подолги временски интервали 
(полугодишно или годишно). Несомнено, тоа има влијание и врз цената на 
обврзниците на секундарниот пазар. 

Некои од обврзниците не носат купонска исплата (пример: дисконтните 
или нулти купонски обврзници). Имено, дисконтните обврзници каматата ја 
содржат во номиналната вредност и истите се продаваат според дисконтирана 
вредност, односно се купуваат по цена пониска од номиналната вредност, а 
разликата до номиналната вредност практично ја претставува каматата. 
Идентичен начин на продажба имаат и благајничките записи на Народната 
банка на Република Македонија, како и многу други државни облигации во 
светот. Треба да се нагласи дека во практиката се среќаваат и т.н. акумулирани 
обврзници, кои се слични на купонските обврзници, кај кои главнината и купонот 
се издвоени во посебни ХВ, кои се наплатливи на денот на достасувањето. Ако 
се работи за долгорочна основна обврзница, таа генерира толку нулти купон 
обврзници, колку што има купони плус една за главнината. Се разбира дека 
сите тие имаат различни датуми на доспевање, освен последниот купон и 
главнината, коишто доспеваат на ист ден. Во врска со цената на обврзницата 
во моментот на продажбата треба да се потенцира дека таа се реализира 
според пазарната цена на обврзницата, која се разбира е производ од понудата 
и побарувачката на пазарот, која содржи еден дел од купонот што ќе го присвои 
купувачот, но не му припаѓа од причини што во меѓувреме тој не бил имател на 
хартијата, туку таа била во посед на продавачот. Од тие причини, цената која 
се плаќа за обврзницата, во која е содржан и делот од купонот што му припаѓа 
на продавачот, се нарекува „полна цена (бруто цена)” или нечиста цена. 
Делот од купонот кој му припаѓа на продавачот се нарекува „акумулирана 
камата” (accrued interest). 

Ваквата обврзница која купувачот ја плаќа и акумулираната камата се 
нарекува продажба со купон.  

Во врска со вреднувањето на обврзниците треба да се нагласи дека тоа 
се одвива едноставно преку дисконтирање на готовинските текови со бараната 
стапка на принос на инвеститорот.  Имено, станува збор за купонска исплата 
купон (во облик на ануитет) и исплата на номиналната вредност (единечни 
суми). Всушност, вредноста на обврзницата ја претставуваат сите идни 
готовински приливи дисконтирани на денешна вредност или сегашната 
вредност на сите идни готовински приливи. Дисконтната стапка што се користи 
при вреднување на обврзницата претставува бараниот принос од нејзиниот 
сопственик и истата зависи од висината на каматната стапка и од ризичноста 
на средството: 

За вреднување на обврзницата се користи следната формула: 
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Pv (t) - сегашна вредност, 
K-        камата, 
N-        номинална вредност на обврзницата 
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i-          дисконтна стапка (барана стапка на принос) 
t- број периоди до доспевање 
       или: 
PV=K (PVIFAi,n ) + N (PVIFi,n) 

PVIFAi,n - каматен фактор на сегашна вредност на ануитети (таблица 
4), 

PVIFi,n - каматен фактор на сегашна вредност на единечни износи 
(таблица 2). 

 
Фундаментална вредност на обврзницата 

Фундаменталната  вредност на една обврзница претставува сегашна 
вредност на идниот тек на готовински приливи коишто инвеститорот ги очекува 
од поседувањето на обврзницата. Се разбира, како готовински тек кај 
обврзницата се јавуваат купонските камати и главницата, којашто може да се 
отплаќа на рати или како еднократна исплата на крајот од рокот на 
достасување. 

Фундаменталната  вредност на обврзницата може да се дефинира и како 
дисконтирана сегашна вредност на готовинскиот тек од обврзницата, што може 
да се претстави со следнава равенка: 

 So =
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            каде: So - е пазарна цена на обврзницата; 
                      К  - купонска камата во периодот t; 
                     N  - номинална вредност на обврзницата; 
                     kb - барана стапка на принос; 
                     n   - период на достасување (години). 

Пример: Да се одреди пазарната вредност на обврзница со рок на 
достасување од 20 години, номинална вредност 1000 евра, купонска каматна 
стапка од 8% и стапка на принос до достасување 14%. 

So =(8% х 1000) х AF20,14% + 1000 х DF20,14% 

So = 80 х 6.6231 +1000 х 0,0728 = 602,65 евра 
 

Стапки на принос кај обврзници 

Кога се анализираат обврзниците се користат индикатори коишто дaваат 
информации за тоа колкав принос остваруваат инвеститорите со инвестирање 
во обврзници. Од тие причини во практиката обично се употребуваат неколку 
видови  стапки на принос, кои покажуваат во колкава мера обврзниците ја 
зголемуваат вредноста на богатството на инвеститорите. 

 
1. Номинална стапка на принос. Оваа стапка 

претставува всушност купонска каматна стапка и таа  има некое значење само 
во ретки случаи кога обврзниците се тргуваат по цена еднаква на нивната 
номинална вредност. 

Оваа стапка на принос, имплицитно, упатува дека станува збор за 
нејзино опстојување во нереална ситуација кога ризиците, што влијат врз 
цените и приносите на обврзниците, се сведени на минимум или се безначајни. 
Инаку во други непроменети услови обврзницата со повисока купонска каматна 
стапка е поатрактивна за инвестирање во споредба со обврзницата со пониска 
купонска каматна стапка.  

 
2. Тековна стапка на принос (current yield). Оваа стапка 
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претставува однос помеѓу купонската камата и тековната пазарна цена на 
обврзницата. Оваа стапка се пресметува едноставно, но е помалку прецизна. 
Таа се добива кога годишниот износ на каматата (исплатен на име купонска 
камата) се подели со цената на обврзницата. Треба да се потенцира дека при 
непроменети услови, за инвеститорите станува поатрактивна обврзницата со 
повисока тековна стапка на принос. 

 CY= Ct/Pc 

каде што: 
CY= тековна стапка на принос; 
Ct = купонска камата; 
Pc= пазарна цена на обврзницата. 
Тековниот принос не ги зема  предвид  капиталната добивка или 

загубата, кои можат да настанат од чување на обврзницата или пак како 
резултат на нејзино тргување, а исто така не го зема  предвид и принципот на 
временската вредност на парите. Единствено, равенката го пресметува 
купонскиот приход на обврзницата, како дел, односно пропорција од платената 
цена на обврзницата. За поголема прецизност во пресметката се поаѓа од 
претпоставката за обврзницата како ануитет, а не како инструмент  кој носи 
фиксен принос. Затоа, не може да се идентификува како стапка на принос во 
целост.  

Тековниот принос е корисен како брза и едноставна пресметка на стапката 
на принос и честопати се користи за процена на трошоците или профитот од 
држењето на  обврзница на краток рок.Така, на пример, ако други краткорочни 
каматни стапки, пример еднонеделни или тримесечни, се повисоки од 
тековниот принос, се смета дека држењето на обврзницата предизвикува 
тековни трошоци. Ова се нарекува и негативно средство или негативно 
финансирање.Терминот се употребува од страна на трговците со обврзници, 
чинителите на пазарот и должничките  инвеститори.Тоа е корисна мерка за 
сите учесници на пазарот  бидејќи ги покажува трошокот или добивката од 
држењето на обврзницата. Стапката на финансирање, пак ги пресметува 
трошоците на фондовите на имателот на обврзницата на краток рок. 

Кај бескупонските обврзници  се користи т.н. дисконтна стапка на принос 
(discount yield). 

r =  

каде што bd претставува денови до достасување, а сегашната вредност е 
еднаква на цената на обврзницата на пазарот. Оваа стапка се пресметува 
поедноставно и без користење на електронски помагала или таблици, но е 
помалку прецизна. Самата равенка, видливо  е фокусирана кон потенцијалната 
капитална добивка во однос на номиналната вредност, а не во однос на цената, 
т.е. сегашната вредност.  
 

3. Стапка на принос во периодот на поседување- 
(holding period return) тоа е стапка на принос што инвестоторите ефективно ја 
остваруваат во текот на одреден изминат временски период. Кај оваа стапка на 
принос станува збор за стапка на принос којашто во однос на останатите стапки 
се врши преку пресметка на остварен принос подоцна односно ex-post.   

Стапката на принос во текот на поседување претставува однос помеѓу 
две големини: 
 а) остварениот принос во текот на периодот, којшто може да биде во 
форма на добиена купонска камата и во форма на капитална добивка (или 
загуба); и 
 б) пазарната цена на обврзницата на почетокот на периодот на 
поседување. 
 Пример: Инвеститорот денес купува  петгодишна обврзница со купонска 
каматна стапка од 7% и номинална вредност од 1000 денари, чија пазарна цена 
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изнесува 910 ден. Во текот на една година од денес, инвеститорот добива една 
купонска камата, а на крајот од таа иста година, обврзницата на пазарот вреди 
940 денари. Ако периодот на поседување е една година инвеститорот ја има 
реализирано следната стапка на принос во текот на периодот што ја поседувал 
(HPR). 

HPR= (940-910 +70)/910 = 0,10989 х 100= 10,989%  
 

4. Стапка на принос до достасување. Оваа стапка 
претставува стапка којашто ја изедначува пазарната вредност на обврзницата 
со сегашната вредност на идните готовински приливи кои се очекуваат од 
поседувањето на обврзницата. Оваа каматна стапка претставува годишна 
стапка на принос на инвестиција во финансиски инструмент28 до неговото 
достасување, поради што може да се нарече уште и годишна стапка на принос 
до достасување (yield to maturaty). Се изразува во проценти.Таа е барана 
стапка на принос од страна на инвеститорите  и  е во пропорционален однос со 
степенот на ризичност на конкретната обврзница. 

 Пример: Колку изнесува стапката на принос до достасување на 
обврзница чија номинална вредност е 1000 ден.  и рок на достасување 50 
периоди, пазарна вредност од 750 ден и купонска каматна стапка од 6%? 
 Pn = 1000 ден,  Pm = 750 ден,   C% =6%, n= 50, y=? 
 Pm < Pn => y >C%         Pm > Pn => y < C%     

    
 y = 8%: Pm = 60 x AF50,8% + 1000 x DF50,8% 

                                    Pm= 755,31 ден. 
 y = 9%: Pm = 60 x AF50,9% + 1000 x DF50,9% 

                                    Pm= 671,10 ден. 

 = 0.9369                      =   

 
9-x =0,936 
y = 8.0631% 

Кај стапката на принос до достасување на обврзницата постои  и  т.н. 
апроксимативна стапка на принос до достасување  која се пресметува според 
следнава формула: 

APY=  

Пример: Да се земе една 20-годишна обврзница со купонска камата од 
10% дека се продава на пазарот за 750 ден., колку би изнесувала 
апроксиматинво нејзината стапка на принос до достасување ако номиналната 
вредност на обврзницата е 1000 ден.?  

APY=  = 12.86% 

Покрај номиналната вредност на обврзницата, нејзината  цена, 
купонската  стапка и периодот на доспевање, инвеститорот поседува 
информации и за алтернативните можности на инвестирање, поконкретно за 
висината на приносите што тие ги обезбедуваат. Во такви услови, прашањето 
кое си го поставува инвеститорот е поврзано со висината на приносот, кој тој би 
го остварил, доколку купи обврзница по определена цена, со утврдена купонска 
стапка и ја држи до крајот на нејзиното доспевање.Според претходно 
наведеното, приносот до доспевање го дефинираме како барана стапка на 
принос од страна на инвеститорите, под чија вредност тие нема да 
прифатат инвестирање во обврзницата, односно приносот до доспевање ја 

                                                 
28 ) Се подразбира дека станува збор за должнички финансиски инструмент, бидејќи акциите, 

како што знаеме, немаат достасување. 



 95 

изедначува сегашната вредност на идните готвински плаќања од обврзницата 
со нејзината сегашна цена. Со други зборови, приносот до доспевање е 
дисконтна стапка, што претставува опортунитетен трошок од алтернативата за 
вложување, т.е пропуштена добивка од избраниот начин на вложување, што би 
ја оствариле доколку вложиме во најдобрата алтернатива.29 

Имено, концептот на приносот до доспевање поаѓа од моделот на 
купонски плаќања, времетраењето на обврзницата и капиталната добивка или 
загуба, кои произлегуваат од преостанатиот живот на обврзницата. Овие 
аспекти, како што забележавме погоре, се опфатени во моделот за вреднување 
на обврзниците. 
Стапката на принос се изедначува со интерната стапка на принос (IRR), која 
поаѓа од концептот за  временска вредност на парите и претставува релативен 
показател за процентуално прикажување на приносите на инвеститорот од 
одредено вложување.Таа ја изедначува вредноста на дисконтираните 
готовински приливи на обврзницата со нејзината сегашна цена. Во пресметката 
се претпоставува дека обврзницата се чува до моментот на доспевање, па 
затоа се врши дисконтирање на готовинските текови. Поради тоа што не постои 
равенка за нејзина директна пресметка, се употребува т.н. метод на 
интерации(обиди и грешки), а последно се користи формулата: 
 

IRR=rp+ ,каде што: 

 
- rp  е стапка со која последен пат е пресметана позитивна  нето-сегашна 

вредност; 

- rn е стапка со која последен пат е пресметана негативна нето-сегашна 

вредност; 

- NPn е негативната нето-сегашна вредност, во апсолутна вредност и 

- NPp е позитивната нето-сегашна вредност. 

 
1. Бруто и нето цена на обврзница 

Со оглед што во практиката при одредување на вредноста на обврзницата 
по пат на дисконтирање на готовинските текови што се очекуваат од неа, 
којашто вообичаено се врши на денот кога е исплатена купонската камата и 
притоа до нејзино следно исплаќање останува точно уште една година, или 
еден семестар, се јавува проблем којшто се состои во тоа што при одредување 
на вредноста на обврзницата денот на пресметување на вредноста да не се 
совпаѓа со денот кога се исплатува купонската камата. 

Во таков случај, продавачот на обврзницата би барал надомест за дел од 
првата наредна купонска камата: тој дел од каматата потребно е да биде 
пропорционален на периодот од денот на последната исплатена камата до 
денот кога ќе ја продаде обврзницата. Оттука, се смета дека, цената по која 
ефективно ќе се склучи купопродажната трансакција во себе ќе содржи 
“акумулирана камата”, односно купонска камата којашто се однесува за 
периодот во кој продавачот бил ефективно сопственик на обврзницата. Имајќи 
го предвид ова, може да се забележи дека кај обврзниците постојат две цени: 
бруто цена и нето цена. Првата цена претставува збир на нето цена и 
акумулирана камата за периодот од денот на исплата на последната купонска 

                                                 
29) Сашо Арсов.(2008). Финансиски менаџмент .Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, 

стр.207 
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камата до денот кога се врши вреднување на обврзницата30. Купопродажната 
трансакција се реализира според бруто цената, додека котирањето на 
обврзницата на берзанската листа се врши според нето цената. 

Пример: Номиналната вредност на обврзницата е 100 ден., годишната 
купонска каматна стапка е C%= 10%, а нето пазарната цена изнесува 104 ден. 
Од денот на последната исплата на купонската камата до денес има поминато 
72 дена. Колкава би изнесувала цената по којашто сопственикот би ја продал 
оваа обврзница? 

Pm(B) =Pm(No) +  C = 104+  x 10= 105,97 

n- го претставува бројот на денови од последната купнска исплата до 
тековниот ден. 

 
 

2. Времетраење на обврзници 

По правило покрај обврзниците постои разлика помеѓу номиналниот рок на 
достасување и рокот на ефективниот повраток на почетната инвестиција во 
обврзницата. Тоа е заради тоа што имателот во текот на рокот на достасување 
на обврзницата прима купонски камати коишто може да ги реинвестира 
соодветно. Имајќи го предвид ова, при анализата и вреднувањето на 
обврзниците се употребува концептот на времетраење D. Времетраењето 
претставува еден вид  синтетичка мерка за чувствителноста (осетливоста), 
сензитивноста на пазарната цена на обврзницата во однос на промените на 
пазарните каматни стапки. 

D=  

каде што: 
Ct- поединечен готовински тек што имателот ќе го користи во периодот t; 
PV(Ct) – сегашна вредност на готовинскиот тек Ct; 
Pm         -  пазарна цена (вредност); 

        -  број периоди по кои ќе се оствари поединечниот готовински прилив;   

n        - рок на достасување на обврзницата. 
Пример: Обврзница со номинална вредност од 1000 ден., и рок на 

достасување 2 години, годишна купонска каматна стапка 10%, има стапка на 
принос до достасување од 14%. Колку изнесува времетраењето на 
обврзницата? 

 
Pm = 100 x AF2.14% + 1000 x DF2.14% 

Pm = 934.17  
 

D=  1.90 

Да земеме друга обврзница со купонска каматна стапка од 7% и стапка на 
принос до достасување од 9%. Колку би изнесувало времетраењето на 
обврзницата? 

 
Pm = 70 x AF2.9% + 1000 x DF2.9% 

Pm = 964,84 
 

D=  = 1.94 

 

                                                 
30 ) во жаргонот што го користат берзантските професионалци, нето цената се нарекува “чиста” цена (clean 

price), додека бруто цената се нарекува “нечиста” цена (dirty price). 



 97 

Оттука, произлегува дека времетраењето претставува просечно 
пондерирано време потребно за ефективно враќање на инвестицијата во 
обврзницата. Пресметката на пондерите се спроведува така што се земаат 
сегашната вредност на купонските камати и главницата и секоја од нив се става 
во однос со тековната пазарна цена на обврзницата. Примената на концептот 
на времетраењето е од особено значење кај менаџментот со портфолио на 
обврзници кај институционалните инвеститори. 

Технички времетраењето претставува просечно пондерирано време 
неопходно за ефективно враќање на инвестицијата во обврзницата. Тоа се 
постигнува на тој начин што како пондери се земаат сегашната вредност на 
купонските камати и главницата и секоја од нив се става во однос со тековната 
пазарна цена на обврзницата. 

Од аспект на менаџментот со портфолиото на обврзници времетраењето 
има три основни употреби: 

- Со помош на времетраењето се обезбедува квантификација на 
очекуваната промена на пазарната цена на обврзницата, под 
претпоставка дека е дадена очекуваната промена на пазарните каматни 
стапки; 

- Со помош на времетраењето може да се пресмета збирното 
времетраење на едно портфолио од обврзници коешто претставува 
пондерирана средна големина од времетраењето на поединечните 
обврзници; 

- Со помош на времетраењето може да се изврши имунизација од 
каматниот ризик при менаџментот со активата или обврските на 
одредени финансиски институции. Оттука, може да се каже дека 
вредноста на одредено портфолио на обврзници може целосно да се 
заштити од евентуална промена на пазарните каматни стапки. 

По однос на примената на времетраењето како модел за пресметка на 
очекуваната промена на пазарната цена на обврзницата, во практиката се 
користи следнава равенка: 

 = -D   

 
каде што: 

 

 
   

= промена на стапката на принос до достасување изразена во % или базични 
поени. 

              
Пример: Доколку се очекува пораст на каматните стапки за 100 базични 

поени, да се пресмета колкава би изнесувала промената на пазарната цена кај 
секоја од претходните  две обврзници. 

 денари 

 
(* 100 поени се 1%) 
Кај оваа обврзница ако дојде до пораст на каматните стапки за 1 процентен 

поен, во тој случај пазарната цена ќе се намали за 15.60 денари. 

 денари 

Од ова произлегува дека и покрај тоа што двете обврзници имаат еднаков 
рок на достасување, промената на цената е поголема кај обврзницата со 
подолго времетраење. 
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Обврзниците се сметаат за хартии од вредност со фиксен принос, иако 
тоа воопшто не значи дека мора да имаат фиксен приход. Некои од нив може 
да носат исклучително варирачки приноси, но во стручната литература сите 
хартии од вредност кај кои, со договорот за нивна емисија се презема обврска 
да се врати основната позајмена сума пари однапред,  дефинираните 
временски интервали заедно со каматата се нарекуваат хартии од вредност со 
фиксен принос.  
Во хартии од вредност со фиксен принос, како долговни обврски се јавуваат, 
следниве: 

1. Облигациите (многу краток рок); 
2. Записите (среднорочни); 
3. Обврзниците (долгорочни); 
4. Хипотекарни хартии од вредност (долгорочна); 
5. Хартиите од вредност осигурени со имот; 
6. Банкарски кредити.  

Кај хартиите од вредност со фиксен принос, со оглед на нивната долговна 
природа, односно издавачот ветува дека ќе плати во одреден рок некој износ, 
се карактеризираат по елементите на ветувањето, како што се: 

- Ветување исплата на главнина според номинална вредност; 
- Ветување исплата на камата одеднаш (без купон или дисконтни) или во 

определени правилни временски интервали се до достасувањето 
(купонски); 

- Ветување исплата во определени рокови или во рокот на достасување; 
- Можност или не да бидат тргувани (негоцијабилни); 
- Од тргувањето може да се заработи/ загуби; 
- Можност предвреме/подоцна да се исплатат. 

 
Номинална вредност 
Номинална вредност на обврзница претставува износ кој издавачот се 

согласува дека ќе го исплати по нејзиното достасувањето. Оваа вредност често 
се нарекува главнина, исплатна цена, вредност на достасување. Обврзницата 
има и пазарна вредност која варира во однос на номиналната вредност. Така 
може да се продава обрзницата по номиналната вредност, под номиналната 
вредност или над номиналната вредност. Кога пазарната вредност е пониска од 
номиналната вредност станува збор за продажба со дисконт или кога пазарната 
вредност е над номиналната вредност тогаш се вели дека се продава со 
премија. Во практиката честа ситуација е да се продава со премија или дисконт, 
наспроти тоа редок е случајот некоја обврзница да се тргува по нејзината 
номинална вредност. 

 
 
Купон  
Купонската стапка се нарекува номинална стапка или каматна стапка 

којашто емитентот е согласен да ја исплаќа на позајмениот номинален износ на 
пари наведен на обврзницата. Годишниот износ што имателите на обрзницата 
го добиваат се нарекува купон. Тој се одредува со множење на купонската 
(каматна) стапка со номиналната вредност на обврзницата.  

Купон= Купонска стапка х Номинална вредност на обврзница 
Исплаќањата на купоните во практиката во светот се исплатуваат обично 

годишно, но, може и полугодишно, дури и тромесечно и месечно. Така на 
пример, во САД купоните се исплаќаат полугодишно, а во Европа месечно. 

 
Дисконтни или нулта купонски обврзници 
За разлика од купонските обврзници, дисконтните или нулта купонските 

обврзници не носат купонска исплата. Тоа се обврзници коишто каматата ја 
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содржат во номиналната вредност или, пак, обврзници т.н. разголени (strips), кај 
кои главнината и купонската камата се поделени во посебни хартии од 
вредност. 

Дисконтните обврзници се продаваат според дисконтирана вредност, 
односно се купуваат по цена пониска од номиналната вредност, а разликата до 
номиналната вредност всушност претставува камата.За безкупонски обврзници 
се сметаат и т.н. акумулирани обврзници кај кои главнината и купонската 
камата (купонот) се издвоени во посебни хартии од вредност и кои се 
наплативи на денот на достасувањето. Ако станува збор за долгорочна основна 
обврзница, во таков случај се издаваат толку нулти купон обврзници колку што 
има купони плус една за главнината. Сите тие нулти купон имаат различни 
датуми на достасување, освен  последниот купон и главнината, коишто 
достасуваат на ист датум. 

Скалести обврзници 
Склаестите обврзници се такви обврзници кај кои главнината се намалува 

сукцесивно, според однапред дефиниран план на амортизација на главнината. 
Името го имаат добиено по тоа што кај овие обврзници некои делови од 
обврзницата можат да се амортизираат скалесто во пократки рокови. Пример, 
десетгодишна обврзница во првите  пет години се исплаќа 10 % од главнината 
и секоја наредна година до датум на достасување да се исплќаат останатите 
50%. 

 
Обврзници со пливачки каматни стапки 
И покрај тоа што зборуваме за обврзници со фиксен принос, постои можност 

од варирање на каматните стапки, што зборува дека овие обврзници не можат 
да бидат со фиксен принос. Со оглед на тоа што станува збор за инструмент со 
пливачки каматни (купонски) стапки, за нивно пресметување во употреба е 
соодветна купонска равенка: 

Купонска стапка= референтна стапка  специфицирана маргина 

Специфицираната маргина е дополнителен износ што емитентот се 
согласува да го исплати ако се исполнат одредени услови. Пример, некоја 
просечна каматна стапка, како што е едномесечен ЛИБОР, или пак, некој 
берзански индекс или девизен курс. Притоа, обично се дефинира базичната 
точка, која се зема како разлика од вообичаената каматна стапка за одреден 
процентен износ (0,01%). Ако 100 базични поени се 1% (едномесечен ЛИБОР + 
1% или друга ситуација, доколку каматната стапка се зголеми од 3% на 7% 
значи дека настанал 4 % промена во стапката или за 400 базични поени).  

 
 
Вреднување на чиста дисконтирана обврзница 
Чистата дисконтирана обврзница можеби е наједноставниот вид 

обврзница. Ветува едноставна исплата, на пример 1$, на одреден иден датум. 
Доколку исплатата е за една година од сега  се нарекува едногодишна 
дисконтирана обврзница, ако исплатата е за две години од сега  се нарекува 
двогодишна дисконтирана обврзница итн. 

Датумот на кој издавачот на обврзницата ја врши последната исплата се 
нарекува датум на достасување на обврзницата или скратено достасување на 
обврзница. Датумот на последната исплата претставува дата на стасаност на 
обврзницата или, пак, дека обврзницата е истечена. Исплатата при 
достасување се нарекува назначена или номинална вредност на обврзницата. 

Чистите дисконтирани обврзници се нарекуваат уште и бескупнски 
обврзници или нулта обврзници за да се потенцира фактот дека имателот на 
обврзницата не прима никакви парични исплати се до достасувањето. За 
обврзниците што немаат купонски исплати, во натамошниот текст, ќе се 
користат двата назива, чиста дисконтирана обврзница и бескупонска 
обврзница. 
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Вредност на бескупонска обврзница: 

                                               CB =  

Од равенката за сегашна вредност можат да произлезат изненадувачки 
резултати. Да земеме дека каматната стапка е 10% и обврзницата да е со 
вредност од 1 милион долари, со рок на достасување од 20 години. Со 
користење на формулата за оваа обврзница, нејзината CB е: 

                                            CB =  = 148.644  

или околу 15% од назначената вредност. 
 Бескупонските обврзници се атрактивни за инвеститорите на кои им е 
важен даночниот аспект на доходите кои ги реализираат од своите финансиски 
инвестиции ( инвеститори со високи маргинални даночни стапки). Имајќи 
предвид дека бескупонските обврзници се издаваат со висок дисконт од 
номиналната вредност, на инвеститорите им се создава можност за 
реализирање на значителни капитални добивки, кои резултираат од рокот на 
достасување кога се исплаќа номиналната вредност, потоа големата разлика 
меѓу иницијалната и конечната цена на обврзницата. Сето тоа создава простор 
за значителна апрецијација на цената во текот на рокот на достасување на 
обврзницата. 
        

ВРЕДНОСТ НА КОНВЕРТИБИЛНИТЕ ОБВРЗНИЦИ 
Вредноста на конвертибилната обврзница може да се опише со помош 

на три компоненти: вредност на обична обврзница, вредност на конверзија и 
вредност на опција.  
 

Вредност на обична обврзница 
Вредноста на обична обврзница претставува износ по кој 

конвертибилните обврзници би се продале кога не би можело да се 
конвертираат во обични акции. Ќе зависи од општото ниво на каматните стапки 
и од ризикот од неисплата. Вредноста на обична обврзница на 
конвертибилните обврзници може да се определува со дисконтирање на 
полугодишната купонска исплата од, пример, 33,75 $ и износот на основицата 
со 4 %: 

               Обична обврзница=  = 33,75$ x  + = 

             = 603,23$ + 285,06$= 888,29$. 
Вредноста на обична обврзница на една конвертибилна обврзница е 

минимална вредност. Цената на конвертибилната обврзница не би можела да 
биде пониска од вредноста на обична обврзница и цената на акција. 
 

Вредност на конверзија 
 
Вредноста на конвертибилните обврзници зависи од вредноста на 

конверзијата. Вредноста на конверзија е колку би вредела обврзницата кога 
веднаш би биле конвертирани во обични акции по тековни цени. Обично, ја 
пресметуваме вредноста на конверзија така што го множиме бројот на обични 
акции што ќе се добијат кога обврзницата ќе се конвертира со тековната цена 
на обичната акција. 

Пример, ако конвертибилна обврзница се конвертира во 23,53 обични 
акции и ако обичните акции се продаваат по цена од 22,625$, во таков случај 
вредноста на конверзија може да се пресмета на следниов начин: 23,53 х 
22,625$ = 532,37 $. Една конвертибилна обврзница не може да се продава по 
цена пониска од вредноста на конверзија. Арбитражата го спречува тоа. Што 
може да се случи ако конвертибилните обврзници се продаваат поевтино од 
532,37$? Во таков случај инвеститорите би ги купиле обврзниците и ќе ги 
конвертираат во обични акции, па ќе ги продадат акциите. Во таков случај 
профитот ќе биде разлика меѓу вредноста на продадените акции и вредноста 
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на конверзијата на обврзницата. Оттука, може да се каже дека конвертибилните 
обврзници имаат две минимални вредности: вредноста на обичната 
обврзница и вредноста на конверзијата. Вредноста на конверзијата е 
одредена од вредноста на конкретните акции на фирмата. 

 
Вредност на опција  
 
Вредноста на конвертибилната обврзница најчесто ќе ја надмине и 

вредноста на обичната обврзница и вредноста на конверзија. Ова се случува 
заради фактот што имателите на обврзници не мора да ја извршат конверзијата 
веднаш.  Наместо тоа, чекајќи, може да ја искористат вредноста што ќе биде 
повисока во иднина: вредноста на обичната обврзница или вредноста на 
конверзија. Оваа опција на чекање има вредност  и ја зголемува вредноста на 
конвертибилната обврзница и преку вредноста на обичната обврзница и преку 
вредноста на конверзија.  

Кога вредноста на фирмата е ниска, врз вредноста на конвертибилните 
обврзници најмногу влијае нивната конкретна вредност како чисти должнички 
хартии од вредност. Но, кога вредноста на фирмата е мошне висока, вредноста 
на конвертибилните обврзници најчесто се утврдува од нивната вредност на 
конверзија. 
Вред. на конв.обвр.= Поголемиот износ(вред. на 
                                              обич.обв.конв.вред) + 
                                              вредност на опција  

Пример: Конверзија- да земеме дека една фирма има 1.000 обични 
акции во оптек и 100 обврзници. Секоја обврзница има номинална вредост од 
1.000$ на датумот на достасување. Тие се дисконтни обврзници без купонски 
исплати. На датумот на достасување, секоја обврзница може да се конвертира 
во 10 новоиздадени обични акции. Кои околности би биле поволни за 
имателите на конвертибилните обврзници да ги конвертираат во обични акции 
на датумот на достасување? 

Ако имателите на конвертибилните обврзници ги конвертираат, ќе 
добијат 100 х10 = 1.000 обични акции. Бидејќи веќе има 1.000 обични акции, 
вкупниот број на акции во оптек станува 2.000 при конверзијата. Така, 
имателите што ги конвертираат конвертибилните обврзници поседуваат 50% од 
вредноста на фирмата. Ако не ги конвертираат обврзниците, ќе добијат 
100.000$ или , која вредност и да е помала. Изборот за имателите на 
обврзниците на фирмата е очигледен. Треба да ги конвертираат ако 50% од 
вредноста V е поголем од 100.000$. Ова ќе биде точно секогаш кога V е 
поголема од 200.000$. Ова се илустрира на следниов начин: 
Исплата на имателите на конвертибилни обврзници и акционери на дадена 
фирма: 

                  1 
V≤ 100.000$ 

                 2 
100.000$ <V≤ 
200.000$ 

             3 
V>200.000$ 

Одлука: Имателите на 
обврзници 
нема да 
конвертираат 

Имателите на 
обврзници нема да 
конвертираат 

Имателите на 
обврзници ќе 
конвертираат 

Конвертибилни 
обврзници 

 
    V 

 
     100.000$ 

 
       0,5V 

Акционери     0 V- 100.000$        0,5V 

 
 
  
 
 
 



 102 

Конвертибилни обврзници наспроти обични обврзници 
 
Конвертибилните должнички хартии од вредност исплаќаат пониска 

каматна стапка од идентичните обични должнички хартии од вредност. Пример, 
ако каматната стапка е 10% на обичните должнички хартии од вредност, 
каматната стапка на конвертибилните должнички хартии од вредност може да 
биде 9%. Инвеститорите ќе прифатат пониска каматна стапка за 
конвертибилните обврзници поради потенцијалната добивка од конверзијата. 

Да претпоставиме ситуација кога и зошто фирма размислува да издаде 
конвертибилни обврзници и обични обврзници, на крај решавајќи да издаде 
конвертибилни. Овде се поставува прашањето кога ваквата одлука би била од 
корист за фирмата, а кога би и наштетила? Овде се можни две ситуации. 

 
Цената на акциите подоцна расте така што конверзијата е 

препорачлива- фирмата, очигледно, сака цената на нејзините акции да расте. 
Но, би било покорисно за фирмата да издаде обични наместо конвертибилни 
обрзници. И покрај тоа што фирмата ќе исплати пониска каматна стапка од таа 
што би ја платила на обичните обврзници, таа има обврска и да им продаде на 
имателите на конвертибилни обврзници дел од капиталот по цена пониска од 
пазарната. 

Цената на акциите подоцна паѓа или не расте доволно за 
конверзијата да биде оправдана- Фирмата не сака цената на нејзините акции 
да паѓа. Но, кога веќе цената на акциите падна, на фирмата и е мило што 
претходно има издадено конвертибилни обврзници наместо обични. Ова е од 
причини што каматната стапка на конвертибилните обврзници е пониска. 
Бидејќи не доаѓа до конверзија, потребна ни е само за споредба на каматните 
стапки. 

Значи дека: Во споредба со обичните обврзници, за фирмата е полошо 
да издаде конвертибилни обврзници ако цената на нејзините акции потоа 
порасне. За фирмата би било подобро да издаде конвертибилни обврзници ако 
цената на нејзините акции потоа падне. На ефикасен пазар, не може да се 
предвиди идната цена на акциите. Па, оттука, не може да се тврди дека 
конвертибилните обврзници се подобри или не од обичните обврзници. 
 

Конвертибилни обврзници наспроти обични акции 
Да се земе разгледување на ситуација кога фирма размислува за 

издавање и конвертибилни обврзници и обични акции, за  конечно, сепак да се 
одлучи за издавање конвертибилни обврзници. Прашање кое се поставува е: 
кога ваквата одлука би била од корист за фирмата, а кога би и наштетила?  

Прво, кога цената на акциите подоцна расте, така што конверзијата е 
препорачлива, и за фирмата е подобро што издала конвертибилни обврзници 
наместо обични акции. Да земеме, пример, на фирма која со цел да обезбеди 
300 милиони долари, за инвестирање во нова фабрика и опрема, издава 6,75 % 
конвертибилни обврзници со достасување во 2026 година. Издадените 
конвертибилни обврзници имаат амортизациски фонд и опција за откуп. Покрај 
тоа секоја конвертибилна обврзница може да се конвертира во 23,53 обични 
акции на фирмата во кое било време пред достасување. Бројот на акции 
добиени за секоја обврзница (23,53 во овој пример) претставува однос на 
конверзија. Бидејќи номиналната вредност на секоја конвертибилна обврзница 
е 1.000$, цената на конверзијата изнесува 42,50$ (= 1.000$/23,53). Имателите 
на обврзницата можат да се откажат од обврзниците со номинална вредност од 
1.000$ и да добијат 23,53 обични акции од фирмата.  Ова претставува 
еквивалентно на плаќањето 42,50$ (=1.000$/23,53) за секоја добиена обична 
акција на фирмата. Кога фирмата ги издавала своите конвертибилни 
обврзници, нејзините обични акции се продваа за 22,625$ по акција.  Цената на 
конверзија од 42,5$  претставува 88% повисока од тековната цена на обичната 
акција. Овие 88% се нарекуваат премија на конверзија. Премијата за 
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конверзија го одразува фактот дека опцијата за конверзија на конвертибилните 
обврзници е непрофитабилна, што обично е типична.  

Конвертибилните опции се речиси секогаш заштитени од поделби на 
акциите и акциските дивиденди. Тоа значи, дека доколку обичните на фирмата 
што се разгледува, беа поделени во однос два спрема еден, односот на 
конверзија ќе беше зголемен од 23,53 на 47,06. 

Второ, цената на акциите подоцна паѓа или не расте доволно за 
конверзијата да биде оправдана. Ниедна фирма не сака цената на нејзините 
обични акции да паѓа. Но, ако цената на акциите веќе паднала, за фирмата би 
било подобро ако претходно издала акции наместо конвертибилни обврзници. 
Во таков случај фирмата би имала корист од издавањето обични акции со цена 
повисока од подоцнежната вредност на акциите. Но, треба да се има предвид 
дека, падот на цената на обичните акции немаше да влијае многу врз 
вредноста на конвертибилната обврзница  бидејќи вредноста на обичната 
обврзница служи како долна граница. 

Оттука, како резиме: произлегува дека во споредба со обичните акции, 
за фирмата подобро е да издаде конвертибилни обврзници ако цената на 
нејзините обични акции потоа порасне. За фирмата е полошо да издаде 
конвертибилни обврзници ако цената на нејзините обични акции потоа падне. 
Но, треба да се нагласи дека, не може да се предвиди идната цена на акциите 
на ефикасен пазар, па, оттаму и не може да се тврди дека издавањето 
конвертибилни обврзници е подобро од издавањето на обични акции. 

 
Дали конвертибилните обврзници се секогаш подобри? 
Цената на акциите на компанија Х е 20$. Да претпоставиме дека оваа 

компанија може да издава второстепени заложници со 10%. Може и да издава 
конвертибилни обврзници со 6% и вредност на конверзија од 800$. Вредноста 
на конверзија значи дека имателите може да конвертираат една конвертибилна 
обврзница во 40 (=800$/20$) обични акции. Со ова компанијата добива 
обврзница со номинална вредност од 1.000$ во замена за издавање 40 обични 
акции, што подразбира цена на конверзија од 25$. Компанијата ќе издаде 
обични акции со цена од 25$ по акција, или 20% повисока од цената на акцијата 
од 20$ што важела кога конвертибилните обврзници биле издадени. Ова и 
овозможува да го смали својот трошок на капитал, поради  што може да се каже 
дека конвертибилните обврзници претставуваат најевтин облик на 
финансирање. 
 

Зошто се издаваат варанти и конвертибилни обврзници?  
Емпириските истражувања потврдуваат дека фирмите што издаваат 

конвертибилни обврзници се различни од останатите компании. Ќе наведеме 
некои од тие разлики: 

1. Рејтингот на обврзниците од фирми што користат конвертибилни 

обврзници е понизок од тој на другите фирми; 

2. Конвертибилните обврзници најчесто ги користат помали фирми со 

високи стапки на раст и поголема финансиска оптовареност; 

3. Конвертибилните обврзници обично се второстепени и необезбедени. 

 
Политика на конверзија  
На фирмите често им се доделува откупна опција за обврзницата. 

Типичните аранжмани за откуп на конвертибилната обврзница се едноставни. 
Кога се врши откуп на обврзницата, имателот има околу 30 дена да избере од 
следниве можности: 

1. Да ја конвертира обврзницата во обични акции според односот на 

конверзија. 

2. Да ја продаде обврзницата и да ја добие цената на откупната опција во 

готовина.  
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Се поставува прашање што треба да направат имателите на обврзници? Во 
случај кога вредноста на конверзија на обврзницата е повисока од цената на 
откупната опција, конверзијата е подобра од предавањето на обврзницата, а 
ако вредноста на конверзијата е помала од цената на откупната опција, 
предавањето е подобро од конверзијата. Ако вредноста на конверзијата е 
поголема од цената на откупната опција, откупната опција во таков случај ја 
присилува конверзијата. Се поставува прашањето, што треба да прават 
финансиските менаџери во таков случај? Откупот на обврзниците не ја менува 
вредноста на фирмата како целина. Но, една оптимална откупна политика ќе 
им биде од корист на акционерите на сметка на имателите на обврзници. 

Имателите на обврзниците би посакувале од акционерите да ги откупат 
обврзниците во ситуација кога пазарната вредност на обврзниците е пониска од 
цената на откупната опција. Со тоа акционерите би им давале на имателите на 
обврзници дополнителна вредност. Обратно, кога вредноста на обврзниците ќе 
порасне над цената на откупната опција, имателите на обврзниците би сакале 
акционерите да не ги откупат обврзниците, бидејќи на имателите на обврзници 
би им било дозволено да го задржат вредното средство. Оттука, може да се 
каже дека, останува само една политика, а тоа е политиката што ја 
максимизира вредноста на акционерите и ја минимизира вредноста на 
имателите на обврзници. Обврзницата треба да се откупи кога нејзината 
вредност е еднаква на цената на откупната опција. 
 
 
Стапка на принос на обврзници со вечни исплати 
 Овој вид на обврзници обезбедуваат вечна фиксна исплата на принос на 
нејзиниот сопственик. Овој вид на обврзници немаат рок на достасување, а 
вечната сума што се исплатува во вид на принос претставува каматата. 
Стапката на приносот кај овој вид обврзници претставува однос меѓу годишниот 
износ на каматата и сегашната пазарна цена на обврзницата.  

 r = 
PVo

K
 

Каде r  е стапка на приносот,  K е каматата што се исплатува на крајот на 
годината и  PVo  е сегашната пазарна цена на обврзницата.  
 Пример: ако за 1.000 евра се купи обврзница која би носела вечна 
камата од 8%, стапката на приносот ќе изнесува: 
 r = 80/1.000 = 0.08 x 100= 8%.  
 Цената на капиталот изнесува 8%. 
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VIII. ПРАВИЛА НА ФИНАНСИРАЊЕ 
 
            Под правила на финансирање се подразбираат критериуми за избор на 
средства за финансирање. Целта на правилата е да му послужат на 
претпријатието како насока за донесување на нејзини одлуки за финансирање. 
           Основата за настанување и развој на правилата за финансирање е 
теоријата на финансирање, по пат на утврдување на структурата на капиталот, 
како и односот помеѓу одделни делови од вложениот капитал. 
 Во современата литература по однос на прашањето на обезбедување 
средства за финансирање се наведуваат според: 

- Видови на средства кои се прибавуваат; 
- Обем и облик на средствата со кои се располага; и  
- Начини на финансирање на неопходните средства.   

 
Економско-финансиската политика претставува дел од деловната политика 

која содржи  збир на одлуки и мерки базирани врз одредени правила и 
принципи што се применуваат во трансакциите заради реализирање на целите 
и задачите на претпријатието. Принципите претставуваат барања до кои 
претпријатието  се придржува заради добро и домаќинско работење. 
Правилата, пак, се однесуваат на структурата на изворите и овозможуваат да 
се реализираат одредени принципи. 

Со примена на принципите на економско-финансиската политика 
претпријатието успева да реализира максимални резултати со минимални 
вложувања.   

Како основни приницпи на финансиската политика се: 
- Принцип на рентабилност; 
- Принцип на сигурност и ликвидност;  
- Принцип на заштита од презадолженост;   
- Принцип на флексибилност (или финансиска еластичност);   
- Принцип на независност.  
Принципот на рентабилност се манифестира преку реализирање  

максимални резултати на долг временски период. Претпријатието работи 
рентабилно кога постигнува позитивен финансиски резултат. Ако 
претпријатието се соочи со загуба, неговото работење станува нерентабилно. 
Принципот на рентабилност може да се мери и анализира со помош на 
стапката  принос на вкупниот капитал и со стапката на  принос на сопствениот 
капитал. Стапката на принос се искажува со однос помеѓу  чистите примања и 
вложениот износ на средства.  
Стапката на рентабилност на вкупниот капитал може да се пресмета на 
следниов начин: 

Стапка на принос на вкупниот капитал=  = 

 

 
 

Стапката од 12,5% покажува дека претпријатието  на секои 100 денари 
вкупен капитал реализирало принос од 12,5 денари. Овој принцип укажува дека 
претпријатието треба да инвестира средства во оние работи со кои може да 
реализира највисока стапка на принос. Оттука произлегува дека претпријатието 
ќе користи сопствен и позајмен капитал се дотогаш додека стапката на принос е 
повисока од пазарните каматни стапки. 

Секако, дека менаџерите и претприемачите се склони на оплодување на 
сопствениот капитал и покажуваат интерес за показателите на рентабилност, 
што се пресметуваат како однос меѓу нето добивката и сопствениот капитал. 

Стапка на принос на сопствен капитал=   
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Стапката од 16% укажува на тоа дека претпријатието на секои 100 
денари вложен сопствен капитал реализира 16 денари нето добивка. 

Принципот на рентабилност е принцип кој произлегува од целта на 
претпријатието  да се максимизираат резултатите на долг рок. Максимизацијата 
на добивката претпоставува  максимизација на периодичните резултати од 
работењето. Оттука може да се каже дека принципот на рентабилност 
претставува еден од  најважните принципи на финансирање од причини што 
тоа важно влијае врз финансиската структура на претпријатието, на обликот на 
финансирање и употребата на капиталот на претпријатието. 
 

Принцип на сигурност бара финансирање на тие деловни потфати од 
коишто вложените средства сигурно ќе се вратат. Ако претпријатието вложува 
парични средства во сопствени деловни активности, тогаш мора да се заштити 
од негативен финансиски резултат. Тоа може да го постигне ако успее да ги 
смали трошоците како и со јакнење на сопствените извори на финансирање. Кај 
вложувањата во туѓи деловни активности, може да се јави ризикот од 
неможност за наплата на побарувањата. Појавата на овој ризик може да се 
спречи со оцена на бонитетот и кредитната способност на потенцијалните 
должници.  

Принцип на заштита од презадолженост овој  принцип бара 
финансирањето да биде усогласено со ризикот, односно учеството на 
сопствениот капитал мора да биде пропорционално на ризикот. Имено, може да 
се каже дека во секоја деловна активност постои одреден ризик на загуба во 
работењето, што значи дека поголемиот ризик треба да го следи и поголемото 
учество на сопствениот капитал и обратно. Принципот заштита од 
презадолженост е поврзан со принципот рентабилност, што значи колку 
рентабилноста е поголема помал е ризикот од презадолженост и обратно. 

Принцип на флексибилност или принцип на еластичност  
произлегува од ризикот кој е условен од промените во пазарното 
стопанисување во конјуктурни колебања. Овој принцип претставува способност 
на брзо краткотрочно приспособување на изменети услови на работење. Со 
цел да се прифати овој принцип на еластичност во финансирањето, 
претпријатието во својата финансиска политика предност му препушта на 
самофинансирањето. Но, со самофинансирањето, треба да се има на ум дека, 
претставува ограничувачки фактор во настојувањата да се максимизира 
рентабилноста. Тоа, од своја страна, бара таква финансиска политика на 
претпријатието којашто ќе води сметка за односот помеѓу сопстевниот и туѓиот 
капитал и со тоа ќе обезбеди спроведување на спротвставените принципи на 
рентабилност и флексибилност. 
 

Принцип на независност,  овој принцип е поврзан со принципот 
флексибилност и претставува заштита од настојувањето на доверителите на 
корисниците на нивниот капитал да им наметнат  услови што одговараат на 
нивната финансиска политика. Се разбира, независноста на претпријатието се 
зголемува со зголемување на учеството на сопствениот капитал. Но, не треба 
да се испушти од вид дека, недостатокот на финансиски средства доведува до 
намалување на обемот на работење, што од своја страна, влијае врз 
финансискиот резултат. Меѓутоа, прибавувањето дополнителни средства,  
особено ако станува збор за емисија на нови акции, може да има за последица 
промена на сопственичката и управувачката структура, односно губење на 
независноста. Оттука, може да се каже дека значењето на финансирањето на 
претпријатието е мошне големо, од причини што структурата на финансирање 
има влијание врз структурата на сопственоста и управувањето. Се разбира, со 
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примена на начелото на независност треба да се осигуруваат интересите на 
сопствениците и нивната независност во водењето на финансиска и деловна 
политика. 

 Воопшто гледано правилата на финансирање може да се поделат на: 
1. вертикални правила на финансирање, 
2. хоризонтални правила на финансирање. 

         Вертикални правила на финансирање. Овие правила го третираат 
односот на сопствениот спрема туѓиот капитал, се однесува само на пасивата 
на билансот, односно на структурата на вкупните извори на средства. 

- Правила за односот на сопствениот и туѓиот 
капитал –во литературата овие правила се среќаваат под името „правила за 
покритие (израмнување) на ризикот“. Се јавуваат во форма на често 
поставени релации помеѓу сопствениот и туѓиот капитал или во форма на 
минимални барања или долни лимити за финансирање на претпријатие со 
сопствен капитал. Бројни автори сметаат дека во вкупниот капитал треба да 
доминира сопствениот капитал. Во врска со сопствениот капитал потребно е да 
се дадат одредени објаснувања за тоа што се опфаќа сопствениот капитал. 
Сопствениот капитал на претпријатието ги опфаќа сите видови на имот во 
претпријатието, додека позајмениот (туѓиот) капитал ги опфаќа сите обврски на 
претпријатието. Со анализата на односот помеѓу сопствениот и позајмениот 
капитал претпријатието се нагласува пасивата на соодветното претпријатие и 
дава одговор за степенот на обезбеденост на принципот на рентабилност, 
сигурност, независност и еластичност во претпријатието. 
          Принципот на рентабилност на вкупниот капитал на претпријатието се 
изразува како однос помеѓу деловната добивка и вкупниот капитал на 
претпријатието. На овој начин се дефинира стапката на приносот на вкупниот 
капитал. Доколку се сака да се дефинира стапката на рентабилноста на 
сопствениот капитал, тогаш се става во однос: нето-добивка и сопствениот 
капитал на претпријатието. 
         Треба да се нагласи, дека постои меѓусебна условеност помеѓу: од една 
страна, стапката на рентабилност на сопствениот капитал, цената на 
позајмениот капитал, и од друга страна стапката на приносот на вкупниот 
капитал. Поместувањето на структурата на позајмениот капитал, при пораст на 
стапката на рентабилност на сопствениот капитал, ќе биде присутно сè додека 
цената на позајмениот капитал (просечна каматна стапка) е пониска од 
стапката на принос на вкупниот капитал. Тоа значи, дека доколку 
претпријатието прибави туѓ (зајмен) капитал по пониска каматна стапка од 
стапката на принос на вкупниот капитал, тоа има оправдување и понатаму да 
прибавува (туѓ капитал) од причини што претпријатието и понатаму остварува 
висока стапка на рентабилност на сопствениот капитал, и обратно. 
           Но, се поставува прашање до каде може да се оди во поместувањето во 
структурата на вкупниот капитал, во корист на зајмениот (туѓ) капитал, а притоа 
да не се доведе до зголемување на финансискиот ризик за компанијата. 
Поместувањето на структурата на вкупниот капитал кон поголемо учество на 
зајмениот (туѓ) капитал, доведува до зголемување на финансискиот ризик за 
остварување на бруто добивка, од причини што расходите на финансирање се 
зголемуваат во корист на зајмениот капитал, пропорционално со 
поместувањето на структурата на вкупниот капитал. Несомнено, опасноста од 
поместувањето во структурата на вкупниот капитал кон зголемено учество на 
зајмениот (туѓ) капитал (без оглед на моменталниот раст на стапката на 
рентабилност на сопствениот капитал) станува воочлива: 
           а) моментот на промена на пазарните услови; 
           б) опаѓа деловната добивка; 
           в) опаѓа стапката на принос на вкупниот капитал; 
           г)  неможност на менаџментот на компанијата во краток период брзо и 
ефикасно да ја помести структурата на вкупниот капитал во корист на 
сопствениот капитал.  
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 - Правила за односот на основниот капитал и 

резервите –доколку се поголеми резервите во однос на сопствениот капитал 
(т.е. резервните фондови во однос на деловниот фонд), дотолку претпријатието 
е посолидно.  
         Во пошироката стручна литература често се среќава пропорција на однос 
помеѓу резервниот и сопствениот капитал на компанијата. Една група автори 
смета, дека компанијата е постабилна, доколку компанијата располага со 
поголеми резерви во однос на сопствениот капитал. Друга група автори пак,  во 
прв план го ставаат квантитативниот однос, според кој резервниот капитал 
треба да изнесува 25% од вкупниот капитал. Според некои автори, резервниот 
капитал може да биде и понизок од 25% од вкупниот капитал, гледано 
диференцирано по одделни стопански гранки. 
          Треба да се нагласи дека квантитативното определување на односот на 
резервниот и сопствениот капитал во практиката на претпријатијата  не е 
пошироко прифатен, од причини што во различни положби се стават „старите” и 
„младите” компании. „Старите” компании најчесто имаат резервен капитал кој 
со години е акумулиран и кој потекнува од распределбата на нето-добивките, 
што не е случај и со „младите” компании. 
           Резервниот капитал на претпријатието се создава по пат на 
акумулирање на нето-добивка за резерви (при распределба на нето добивката) 
на претпријатието. Резервниот капитал на претпријатието може да се појави во 
следните облици: 
1. законски резерви (резерви условени со законски обврски); 
2. статутарни резерви (резерви условени со статутарни и договорни обврски); 
3. наменски резерви (резерви за покривање на евентуални ризици по основ на 
загуби). 
           Со оглед на фактот што при распределба на остварената нето-добивка 
се присутни различни интереси на сопствениците на капиталот (да се извлечат 
што е можно поголем дел од приходите за себе) и менаџментот на 
претпријатието (кој тежнее што поголем дел да оди на акумулирање на нето-
добивката), во претпријатието често нереално се искажува нето-добивката и 
примената на принципот на латентни резерви по пат на потценување на 
активата и преценување на пасивата. 

Латентната резерва во структурата на активата на билансот на состојба 
можат да се појават во облик на: 
1. основни средства; 
2. резерви на материјали; 
3. резерви на ситен инвентар; 
4. недовршено производство; 
5. готови производи; 
6. денарски и девизни побарувања; 
7. долгорочни резервирања. 
 

Пример: латентна резерва врзана за основните средства настанува кога 
амортизациониот период е пократок од векот на траење на основното средство. 
Латентна резерва кај залихи на материјали е присутна во услови кога истите се 
билансираат по набавни цени (прва влезна цена) пониски од последната 
набавна цена (последна влезна цена). Латентна резерва кај ситниот инвентар 
се појавува во случаи кога нивниот отпис се врши во поголем износ, од 
стварните потреби за нивно отпишување. Латентна резерва кај залихи на 
недовршено производство на готови производи настанува кога истите се 
пресметуваат по полна цена на чинење, а не по цена на чинење утврдена на 
основа варијабилни трошоци. Латентна резерва кај денарските побарувања 
настанува во услови кога индиректниот отпис над (повисок) стварниот отпис на 
денарски побарувања. Латентна резерва кај девизните побарувања настанува, 
ако побарувањата се билансираат по понизок курс (помали приходи) од 
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официјалниот курс на девизниот пазар. Латентна резерва кај долгорочните 
резервирања настанува, во услови кога е извршено поголемо резервирање од 
потребното, со цел да се покријат идните трошоци. 

 
Правила за односот на долгорочниот спрема краткорочниот капитал 
 

Правила на хоризонтален метод на финансирање 
 

Овие правила се однесуваат на односите на средствата во активата и 
нивните соодветни извори искажани во пасивата на билансот. 
- Златното (банкарско) правило на финансирање -  гласи „примениот туѓ 
капитал не смее подолгорочно да се користи од што е добиен“. Златното 
правило на финансирање се сведува на респектирање на принципот 
„паралитет“ на роковите, т.е. рокот на отплата на кредитот и времето на траење 
од него набавениот имот (средства).  

Творец на златното банкарско правило на финансирање е германскиот 
научник Хибнер (Hübner), кој заради одржување на ликвидноста на банките во 
1854 година има дефинирано правилото: „Кредитот кој може некоја банка да 
го даде, а притоа да не дојде во опасност во поглед на исполнување на 
своите обврски, мора да одговара на кредитот кој банката го ужива и тоа 
не само по износ туку и по квалитет (т.е. рокови на достасаност) на 
кредитот”31.  Со доследно почитување на златното банкарско правило на 
финансирање, ликвидноста на банките може стопроцентно да се одржи. 
Досегашната банкарска практика во многу случаи има покажано дека правилото 
може и да се оспорува, од причини што банките не се придржуваат кон 
златното банкарско правило, а притоа и едновремено да се ликвидни. 
Деловните банки во тоа успеваат, пред сè, преку постојаното обновување на 
краткорочните извори на финансирање, прибавувајќи депозити по видување и 
кредити од Централната банка и други деловни банки.  

- Златното билансно правило на финансирање - гласи „долгорочно  
врзаниот имот (т.е. основни средства), треба да биде финасиран од 
долгорочни извори, а краткорочно врзаниот имот (т.е. обртни средства) со 
краткорочен капитал“.  

Ова правило во теоријата и практиката се јавува по појавата на златното 
банкарско правило на финансирање. Ова правило поаѓа од барањето дека 
изворите на финансирање по рок на расположливост и по обем треба да се 
еднакво вложени (врзани) со средствата. Меѓу најголемите заговорници на 
златното билансно правило на финансирање се: Gerstner и Mellerowitz. Со 
примената на златното билансно правило на финансирање е неопходно да 
се одржи ликвидноста на претпријатието.  

Златното билансно правило на финансирање може да се разгледа во 
потесна и поширока смисла. Златното билансно правило на финансирање во 
потесна смисла под долгорочни вложени (имобилизирани) средства опфаќа 
само основни средства. Ваквото дефинирање на долгорочни средства имало 
примена во периодот кога стопанските субјекти не се занимавале со 
долгорочни кредитни работи. Современите услови на стопанисување ја имаат 
проширено дефиницијата за долгорочно имобилизирани средства, така што 
денес таа опфаќа: 
 „- долгорочни финансиски пласмани, 
 - дадени долгорочни стокови кредити (продажба на опрема и бродови на 
кредит чиј рок за наплата е подолг од една година), 
 - трајни и долгорочни влогови во други претпријатија, 
 - купени акции на други претпријатија и банки, 
 - загуба искажана во активата”32. 

                                                 
31 Dr Jovan Rodić, Poslovne finansije, Ekonomika, Beograd, 1991, str.59. 
32 Dr Jovan Rodić, Poslovne finansije, Ekonomika, Beograd, 1991, str. 61. 
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Значи, златното билансно правило на финансирање во потесна смисла 
отвора простор за одобрување на долгорочни пласмани и долгорочни стокови 
кредити, долгорочни влогови во други претпријатија и долгорочни учества во 
траен капитал на некое претпријатие со купување на акции. 

Златното билансно правило на финансирање во поширока смисла не 
прави разлика на страната на пасивата (долгорочни извори на финансирање), 
со златно-билансното правило во потесна смисла, туку тоа го прави на 
страната на активата, кај долгорочните вложени средства. Златно-билансното 
правило на финансирање во поширока смисла вклучува во средства покрај 
долгорочни врзани средства уште и постојаните обртни средства. Да дадеме 
објаснување што се подразбира под трајни обртни средства во претпријатие. 
Тоа се средства дефинирани како минимални или железни залихи на 
претпријатието. Минималните залихи на претпријатието опфаќаат залихи на 
материјали, полупроизводи, ситен инвентар чие ниво не смее да се спушти под 
минимум, од причини што во спротивно тоа ќе влијае на намалување на обемот 
на производство, односно прекинување на континуитетот на производството. 
Во минимални залихи влегуваат и залихите на недовршеното производство, 
како и залихите на готовите производи чие ниво не смее да падне под 
минимум. 

Кога говориме за минималните залихи треба да се нагласи дека за нив е 
карактеристично што тие се финансираат од долгорочни извори на 
финансирање, и дека во вкупен вредносен израз никогаш не се намалуваат 
освен во случај на намалување на обемот на производството и дека се 
финансираат од сопствениот капитал. Интересно прашање кое бара 
објаснување овде е: зошто минималните залихи не се финансираат на 
основа на долгорочните обврски? Тоа е заради фактот што долгорочните 
обврски се намалуваат додека минималните залихи не се намалуваат. За сите 
залихи кои го надминуваат нивото на минималните залихи е карактеристично, а 
тоа се пред сè сезонските залихи, како и краткорочните финансиски пласмани, 
дека можат да се финансираат од краткорочни извори, а притоа да не ја 
загрозат ликвидноста на претпријатието. 

Останатите краткорочни обртни средства (ХВ, побарувања од 
купувачите, останати промптни побарувања, готовина) можат да се 
финансираат од автономни извори (обврски кон добавувачи, обврски кон 
работиците, обврски кон даноци и придонеси), а притоа да не се влијае на 
загрозување на ликвидноста на претпријатието. 
 
-Останати правила на финансирање 
 

Во останати праила на финансирање се вбројуваат: 
1. правило на финансирање 2:1, 
2. правило на финансирање 1:1, 
3. правило за односот на паричните средства и краткорочните обврски. 

 
Правило на финансирање 2:1 (“Current- ratio” или “Bankers-ratio”), поаѓа 

од барањето односот на обртните средства и краткорочните извори за 
финансирање мора да бидат во сооднос 2:1. Значи, неопходно е секој денар на 
краткорочен извор на финансирање да биде покриен со 2 денара обртни 
средства. Ова правило на финансирање во пошироката стручна литература 
често се нарекува со називот коефициент на општа ликвидност или коефициент 
на втор степен на ликвидност. Применливоста на ова правило на финансирање 
укажува дека претпријатието една половина од обртните средства ги 
финансира од долгорочни извори на финансирање, додека другата половина 
обртни средства ја финансира од краткорочни извори на финансирање. на ова 
правило му се припишува недостаток кој се состои во фактот што ја занемарува 
структурата на изворите на финансирање, со што на тој начин не обезбедува 
паралитет помеѓу имобилизираните средства и расположливите извори на 
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финансирање. Ова правило за прв пат го примениле банките во САД во 20-тите 
години од минатиот век и го користеле како еден од критериумите при оценка 
на кредитната способност на должниците. 
 

Правило на финансирање 1:1 (“acid-test”) поаѓа од фактот дека секој 
денар краткорочна обврска да биде покриена со денар краткорочни средства во 
облик на парични средства, хартија од вредност и краткорочни побарувања. 
Ова правило на финансирање во литературата често се означува како 
коефициент на прв степен на ликвидност. Доколку под трајни обртни средства 
се подразбираат вкупните залихи, тогаш тоа станува збор за правилото на 
финансирање кое е комплементарно со златно билансното правило во 
поширока смисла. Значи, доколку вкупните залихи на претпријатието се 
финансираат од долгорочни извори, тогаш збирот на готовината (парични 
средства), хартии од вредност и краткорочните побарувања е еднаков на 
краткорочните обврски (1:1). 

Ова правило на финансирање не прифатливо во практиката, доколку во 
вкупните залихи се наоѓаат минималните залихи (железни, постојани) и 
сезонските залихи. Основниот проблем се состои во тоа што сезонските залихи 
можат да се финансираат од краткорочни извори, а притоа да не ја загрозуваат 
ликвидноста на претпријатието.  
 

Правилото на односот на паричните средства (готовина) и 
краткорочните обврски укажува на постоење на неопходен износ на 
минимална готовина во однос на краткорочните обврски, со цел обезбедување 
на ликвидност на претпријатието. Во пошироката стручна литература се 
истакнуваат два предлога за односот на паричните средства и краткорочните 
обврски:  

1. 20% готовина (парични средства) од износот на краткорочни обврски, 
2. 12% готовина (парични средства) од износот на краткорочни обврски. 
Практиката ваквите предлози ги има отфрлено од причини што ги смета за 

нерационални и неприфатливи. Со примена на првиот предлог, компанијата би 
била во обврска секој ден да држи 20% готовина во однос на краткорочните 
обврски, што значи дека краткорочните обврски би се намирувале во просек на 
5 дена. Со примена, пак, на релацијата 12% готовина во однос на 
краткорочните обврски, би значело дека компанијата би ги намирувала во 
просек за 8,3 дена. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

IX. ДОЛГОРОЧНО ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Под долгорочно финансирање се подразбира финансирањето при кое 
почетокот на времето на достасувањето на долгот за отплатување е подолг од 
една година или при кое финансирањето е трајно и не постои обврска за 
враќање на користените средства. 
 Изворите на долгорочно финансирање можат да бидат: долгорочни 
обврски и сопствен капитал. За обезбедување на фондови за финансирање 
на долгорочни вложувања, голема улога имаат институциите на организираниот 
финансиски пазар, пред се, пазарот на капитал (инвестиционо банкарство, 
„пазар преку шалтери“ и берзите на долгорочни хартии од вредност). 
 Основната цел на финансискиот пазар е ефикасно алоцирање на 
штедењето во корист на крајните корисници. Ефикасните финансиски пазари се 
многу значајни за да се осигура адекватното прибирање на капитал и економски 
раст во економијата.  
 Современите претприемачи и менаџери треба да водат финансиска 
политика во меѓународни релации, која подразбира управување со капиталот и 
хартии од вредност. Пазарната слобода претставува основа на претприемачот 
да дојде до финансиски извори, од големото множество на комбинации и 
алтернативи, а се согледува во различни износи на ангажиран капитал, 
различни трошоци на капиталот, различно ниво на добивка и различно ниво на 
стапки на принос. Контактот на деловните субјекти со пазарот на капитал не се 
одвива само во случаи кога тие се јавуваат како побарувачи на капитал, преку 
задолжување, туку и при обезбедувањето на сопствен (акционерски) капитал.  
 Во современиот свет, рационалната економска политика на 
претприемачките друштва, претприемничката економија и развојот на 
претприемништвото се базира на ортаклак и акционерство, а рационалната 
стратегија на финансискиот пласман и ефикасна политика на ликвидност, се 
базира на емисија и купопродажба на хартии од вредност, и тоа во прв ред на 
акции и обврзници. Емисијата на акции овозможува да се основа ново 
претпријатие, како и зголемување на капиталот и финансискиот потенцијал на 
веќе постоечко претпријатие. Емисијата на обврзници овозможува да се 
приберат среднорочни или долгорочни финансиски средства за финансирање 
на поголеми деловни и развојни проекти. Купопродажбата на хартиите од 
вредност претставува единствен начин привремено слободните финансиски 
средства да се пласираат во хартии со висок рејтинг и притоа да не се загрози 
одржувањето на ликвидноста на претпријатието, бидејќи хартиите во случај на 
потреба за готовина можат брзо да се продадат или во случај на опаѓање на 
стапката на рејтинг на хартиите истите бидат заменети со други хартии од 
вредност, чија стапка на рејтинг расте.  
 Во областа на хартиите од вредност се јавуваат иновации во 
тргувањето. Почнувајќи од 1960 година, учесниците на финансискиот пазар се 
соочуваат со големи промени во економското опкружување: инфлација, 
драстични промени во каматните стапки и тешкотии во нивно предвидување, 
порестриктивната финансиска регулатива, воведување на компјутерската 
технологија, со што се менуваат условите на понуда на пазарот. За да опстанат 
во ова опкружување, финансиските институции морале да откријат и да 
развиваат нови производи и услуги кои ќе им одговараат на потребите на 
нивните клиенти и ќе обезбедат профитабилност (процес на т.н. финансиски 
инженеринг). 
 
 
Пазар на капитал 
 
 Теоријата на капитал претставува составен дел од теоријата на имот и 
претставува централно прашање, срж на политичката економија во рамките на 
која  детално и се изучува. 
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           Самиот збор капитал потекнува од латинскиот збор caput, што означува 
глава, односно од придавката  capitalis - главен. Зборот капитал за прв пат се 
користи во средниот век со зголемување на трговското богатство и појавата на 
кредитот. Тоа што обично тогаш, па и денес се подразбирало под капитал е 
вкупноста на добрата со коишто се стекнува камата.         
           Основната функција на пазарот на капитал се состои токму во вршење 
на постојано собирање на имателите и  побарувачите на капитал на одредено 
место и во одредено време. 

     Во развиените земји начинот на функционирање, банкарските операции и 
технологијата на работа на пазарот на капитал се обавува врз основа на јасен 
деловен кодекс, морал и добри деловни обичаи. Имено, учесниците на пазарот 
на капитал при извршување на разни трансакции должни се да се придржуваат 
на следниве принципи и карактеристики: 

- еднообразност, што подразбира примена на еднообразни инструменти 
по форма и содржина, еднообразност на документите и нивна 
обработка, како и еднообразност на технологијата на обработка,   

- единственост, која подразбира единствен начин на работење и 
извршување на пазарните трансакции; 

- интернационалност во реализација на овие работи, што означува 
прецизно почитување и придржување на меѓународните правила и 
обичаи; 

- широк избор на понуди на пазарни материјали и голем број  
учесници овластени за извршување на работи на финансискиот пазар; 

- ефикасност и коректност, што се огледа во правовремена и промптна 
валутација на приливите и одливите на средства по основ на 
реализација на пазарните трансакции на националниот и меѓународниот 
пазар; 

- пазарно однесување и апсолутна конкурентност на сите учесници 
на пазарот од аспект на квалитетот на пазарните услуги кои им се 
даваат на клиентите; 

- беспрекорна финансиска дисциплина на сите нивоа и кај сите 
учесници; 

- современа технологија на работа со примена на најсовремени 
технички помагала; 

- рационалност во работењето изразена преку ниски трансакциски  
трошоци; 

- потполна и доследна ажурност, која се огледа во неприкосновеноста 
обврска на учесниците на пазарот сите добиени налози до одредено 
време да се обработат и реализираат истиот ден; 

- примена на контокорентна и коресподентска политика меѓу 
пазарните учесници; 

- стабилност, конзистентност, конгруентност и доследна примена на 
закони и сите подзаконски акти во однос на сите учесници; 

- примена на наједноставни решенија за циркулација на податоци и 
документи; 

Ефикасноста на пазарот на капитал на секоја земја е под влијание на: 
- акумулираното штедење, 
- развиеноста на банкарскиот систем, 
- поттикнување на штедењето со даночната политика на земјата, 
- развиеност на долгорочни хартии од вредност, 
- развиеност на берзи на кои се тргува со долгорочни хартии од вредност, 
- ефикасноста на пазарот на пари, 
- вкупната стабилност на земјата и   
- самиот пазарен амбиент и неговата развиеност. 

 
Пазарот на капитал (capital market) претставува специјализиран 

финансиски пазар кој овозможува трансакции на долгорочни парични средства 
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(капитал) и долгорочни хартии од вредност. Пазарот на капитал претставува 
простор на којшто се среќаваат понудата и побарувачката за капитал. Тој 
(пазарот на капитал) претставува институцинализирано организирано место со 
сите потребни елементи за функционирање, во точно одредено време, како и 
правила и мерки на однесување на учесниците. Капиталот е претставен преку 
хартии од вредност со рок на достасување подолг од една година. 

За разлика од пазарот на пари, пазарот на капитал мора да биде од 
институционализиран карактер  во сите земји со пазарна ориентација. На 
пазарот на капитал се одвиваат текови на парична акумулација. Ако капиталот 
циркулира слободно помеѓу учесниците, без присуство на банкарските 
институции, во таков случај се работи за слободен пазар на капитал. Обратно, 
ако контактите помеѓу учесниците се реализираат со посредство на банкарски 
институции тогаш станува збор за институционализиран пазар на капитал.  

Пазарот на капитал, од институционална гледна точка, претставува 
интегрален дел на финансискиот пазар, односно тој всушност претставува 
организирано сретнување на понудата и побарувачката на слободни 
долгорочни финансиски средства. На овој пазар предмет на купување и 
продавање се долгорочните слободни парични средства и долгорочните хартии 
од вредност (ефекти). Од аспект на предметот, во секоја национална економија, 
пазарот на капитал може да се разгледува во потесна и во поширока смисла. 
Во потесна смисла на зборот тој опфаќа емисија и промет на долгорочни 
хартии од вредност и тоа акции и обврзници на корпорациите и обврзници на 
централните и локалните органи и институции. Во поширока смисла на зборот 
тој го опфаќа долгорочното финансирање на инвестициите, односно го зафаќа 
и класичното банкарско долгорочно кредитирање (зајмовен капитал). 
 Пазарот на капитал, како организирана форма на сретнување на 
понудата и побарувачката на долгорочни слободни финансиски средства, се 
состои од два сегмента: 

 пазар на долгорочни парични средства и  

 пазар на долгорочни хартии од вредност (securities market. 
Пазарот на долгорочни парични средства претставува, всушност, 

долгорочно кредитирање за инвестициите и тој се остварува по пат на контакти 
меѓу економските субјекти, деловните банки, финансиските институции, 
инвестиционите фондови и други. Овој пазар опфаќа: 

 пазар на долгорочни-инвестициони кредити (на кој се дава, зема и 
користи долгорочен капитал во форма на долгорочни-инвестициони 
фондови); 

 пазар на хипотекарни кредити (на кој се користи капитал во форма 
на хипотекарни кредити).  

Пазарот на долгорочни хартии од вредност 
опфаќа емисија и промет на долгорочни хартии од вредност (ефекти). Тој се 
дели на: 

- примарен пазар на капитал 
- секундарен пазар на капитал 
- терцијарен пазар на капитал и  
- квартален пазар на капитал. 

Предноста на пазарот на капитал е во однос на ликвидноста на 
средствата на потенцијалните инвеститори и нивна поголема можност за 
оплодување на капиталот (во однос на каматната стапка за депонираните 
парични средства кај банките).  

Приносите на пазарот на капитал можат да бидат во неколку видови и 
тоа, како: 

1. дивиденда, што ја добиваат сопствениците на акциите; 
2. камата, што ја добиваат сопствениците на обврзниците и 
3. капитална добивка, којашто одговара на разликата меѓу 

продажната и куповната цена на капиталот, односно меѓу 
продажната и куповната цена на хартиите од вредност.  
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Функции на пазарот на капитал 
 За националната економија пазарот на капитал има големо значење и 
тоа поради неговите специфични карактеристики и функции што ги има. Во 
натамошното излагање ќе ги потенцираме само оние функции, коишто мислиме 
дека се најзначајни. 

1. Пазарот на капитал овозможува мобилизација 
(прибирање) и алокација (разместување) на слободниот паричен капитал, кој 
натаму служи за долгорочно финансирање на работењето на претпријатието. 
Овој начин на прибирање на паричниот капитал претставува начин на 
доброволна централизација на капитал и негово производствено ориентирање. 
Корпорациите преку ноќ доаѓаат до капитал, кој веќе претставува нивен 
„сопствен“ капитал, бидејќи не се обврзуваат на инвеститорите да им ги вратат 
вложените парични средства, туку само да им платат надомест (дивиденда, 
камата). Пазарот на капитал секогаш дава можност за реалокација на 
средствата, од едно во друго претпријатие, а со тоа хартиите од вредност ги 
менуваат своите сопственици. Го олеснува трансферот на финансиските 
ресурси помеѓу финансиски суфицитарните и финансиски дефицитарните 
трансактори, што со посредство на овој пазар трансакторите го зголемуваат 
својот имот. Финансискиот пазар воопшто треба да ги приближи сопствениците 
на пари и капитал и инвеститорите, тој капитал (при соодветна цена) субјектите  
да го прифатат и рационално да го инвестираат. Речиси постојано постои 
нерамнотежа во поглед на формирање  фонд на заштедите и процесот на 
инвестиции.Таа нерамнотежа, може да се намали на неколку начини33: 

1. Со алокација на заштедите по пат на буџет; 

2. Со алокација преку деловните фондови;  

3. Со алокација со помош на банкарскиот систем;  

4. Со поврзување на пазарот на пари, капитал и девизи, односно со 
финансирање на пазарите,  коишто претставуваат трансформирање 
на заштедите во инвестиции и може да се реализира на неколку 
начини: 

- Со самофинансирање или интерно финансирање;  

- Директно финансирање, при што носителите на слободните 
парични средства стапуваат во непосредни директни односи со 
инвеститорите; 

- Индиректно финансирање - преку посреднички финансиски 
институции.   

Вториот и третиот начин на финансирање редовно се одвиваат преку 
финансискиот пазар и претставуваат механизам на трансфер на заштедите и 
средствата на фондовите од  суфицитарните кон дефицитарните субјекти или 
сектори.   

Оттука, може да се каже дека сите национални и меѓународни финансиски 
пазари вршат одредени функции34: 

1. Пазарно алоцирање на слободните финансиски средства;   

2. Одржување  одреден степен на ликвидност на стопанските и други 
субјекти учесници на финансискиот пазар;   

3. Брзо осигурување на потребните средства за проширена 
репродукција;   

4. Одржување  стабилност на куповната сила на парите и 
интервалутарната вредност на парите;   

                                                 
33 Samuelson P.A. , Ekonomics, XXIV издание. , McGrow-Hill, 2000. год., стр. 520 
34 Samuelson P.A. , Ekonomics, XXIV издание. , McGrow-Hill, 2000. год., стр. 522 
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5. Осигурување на рационално користење на финансиските средства и 
ефикасно насочување според пазарните критериуми;  

6. Овозможување на одредена структура на имотот на претпријатијата, 
корпорациите и други фирми и нивна брза промена во зависност од 
деловната политика на претпријатието, но и воопшто од економската 
состојба во стопанството.  

2. Преку утврдување на цените на акциите и 
обврзниците (на берзите), според тоа и на цената на капиталот, се врши и 
тековно вреднување на самото претпријатие, што ги емитирало хартиите 
од вредност. Ако претпријатието работи успешно, цените на издадените 
хартии од вредност ќе бидат повисоки и обратно претпријатието ако работи 
неуспешно. 

3. Пазарот на капитал овозможува финансиско, 
сопственичко и управувачко преструктуирање на претпријатијата и 
дејствува врз зголемувањето на вкупната ефикасност на стопанисувањето на 
националната економија во целост. Ако претпријатието работи неуспешно, 
често доаѓа до преземање на претпријатието од група на други сопственици, 
кои поставуваат свој управувачки кадар, а тие пак, вршат други 
преструктуирања при работењето во претпријатието. 

4. Пазарот на капитал ја обезбедува ликвидноста 
на средствата на потенцијалните инвеститори и им овозможува ним (на 
приватните и институционалните инвеститори) да вршат оптимизација на 
сопственото портфолио. Ликвидноста на средствата е осигурена со  самиот 
факт што на берзата, хартиите од вредност можат релативно лесно да се 
продадат и да се претворат во паричен капитал, кој може да се пренасочи во 
други инвестиции. 

5. Пазарот на капитал претставува механизам за 
финансирање на државата. Преку развиен пазар на капитал државата може да 
мобилизира финансиски фондови за финансирање на својата активност. Ова 
посебно се однесува на пазарот на државни обврзници, како дел од пазарот на 
капитал. Финансирањето на јавните расходи преку пазарот на капитал се смета 
дека овозможува неинфлаторен начин на финансирање, за разлика од 
финансирањето преку директно задолжување на државата кај Централната 
банка. 

6. Пазарот на капитал претставува механизам за 
контрола (дисциплинирање) на менаџерите на компаниите. Оваа функција на 
пазарот на капитал произлегува од одвоеноста на сопственоста- од 
управувањето во модерните корпорации. Ваквата одвоеност создава простор, 
менаџерите во фирмата да донесуваат одлуки кои не секогаш и не сосема се 
во најдобар интерес за сопствениците (акционерите). Механизмот, преку кој 
пазарот на капитал врши контрола врз менаџерите е следниот: доколку 
менаџментот во една компанија е недоволно успешен, тоа ќе доведе до паѓање 
на цената на акциите на таа компанија, бидејќи незадоволните акционери ќе ги 
продаваат своите акции. Со паѓањето на пазарната цена на акцијата, 
компанијата станува атрактивна цел за преземање од страна на некоја друга 
компанија или друга група инвеститори (сето тоа претставува стратешко 
инвестирање). Со доаѓање на новиот стратешки инвеститор во компанијата, 
постои можност и за смена на постојните менаџери. Ова е така, бидејќи 
преземањата обично се проследени со потемелно преструктуирање на 
компанијата, со цел зголемување на нејзината ефикасност. 

7. Пазарот на капитал има функција да привлекува 
странски инвеститори во националната економија. Оваа функција се 
однесува и за странските директни инвестиции и за странските портфолио 
инвестиции. Постоењето на добро организиран пазар на капитал, претставува 
фактор, кој позитивно влијае врз одлуките на потенцијалните странски 
инвеститори да вложуваат во домашната економија. Како второ, добро 
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организиран пазар значи добро регулиран пазар, што е, исто така, важно за 
странските инвеститори. Значењето на странските инвестиции е особено 
големо за транзициските економии и земјите во развој, со оглед на недостигот 
на домашно штедење за остварување на повисоки стапки на раст. Странска 
директна инвестиција е кога странскиот инвеститор купува над 10% од вкупниот 
капитал на компанијата, додека под 10% се странски портфолио инвестиции. 
Главна разлика е што кај директните инвестиции, странскиот инвеститор има за 
цел да ја здобие контролата, односно управувањето со компанијата, додека кај 
портфолио инвестициите е да се обезбеди финансиска добивка.  

8. Пазарот на капитал може да обезбеди ефикасна 
алокација на финансискиот капитал. Во услови кога постои совршен пазар на 
капитал (кога не постојат пазарни неуспеси и трансакциски трошоци), пазарот 
на капитал овозможува финансискиот капитал да се алоцира кај оние проекти, 
кои овозможуваат највисока стапка на принос. Во ваков случај може да дојде до 
ситуација на т.н. општа рамнотежа, кај којашто стапката на принос на 
маргиналниот (последниот прифатен) инвестиционен проект ќе се изедначи со 
пазарната цена на капиталот, односно пазарната каматна стапка. Тоа е 
ситуација кога стапката на општествената нето-корисност на маргиналниот 
инвестициониот проект ќе се изедначи со опортунитетниот трошок на капиталот 
(изгубена стапка на принос, бидејќи капиталот е вложен во една, а не во друга 
алтернатива).  

9. Пазарот на капитал ја оневозможува 
монополизацијата на тековите на финансискиот капитал. Доколку пазарот 
на капитал се карактеризира со релативно слободен влез и излез, на страната 
на понудата и на страната на побарувачката, тогаш се оневозможува 
здобивање со монополска моќ на постојните институции во финансискиот 
систем. На пр., во земјите каде што банкарскиот систем го претставува 
најголемиот дел од финансискиот систем, воспоставувањето и развојот на 
пазарот на хартии од вредност може да влијае да се ограничи (редуцира) 
монополската моќ на банките при интеграцијата помеѓу штедачите и 
заемобарателите.  

10. Покрај наведените функции пазарот на капитал 
успешно ги обавува и следниве функции: агломерација на средствата, 
селекција на проектите врз основа на односот ризик/принос (поврат), поделба 
на ризикот помеѓу учесниците, евиденција на трансакциите. 

 
 

Учесници на пазарот на капитал 
 Ако пазарот на капитал се дефинира како сретнување на понудата и 

побарувачката за долгорочните слободни финансиски средства, со цел да се 
капитализираат, тогаш на пазарот на капитал мора да постојат два формално-
правно, рамноправни партнери-продавачи и купувачи на хартии од вредност. 
Пазарот на капитал претставува еден од најважните постулати на пазарната 
економија. Тоа понекогаш е мошне комплицирано. Поради тоа ќе се обидеме да 
ги групираме функционално учесниците на пазарот на капитал35:  

1.Сопственици на капитал се понудувачи на капитал. Овде спаѓаат голем број 
на субјекти кои располагаат со слободен паричен капитал, кој настојуваат да го 
капитализираат на тој начин што го вложуваат своите средства во хартии од 
вредност, само доколку имаат доверба дека ќе заработуваат (дивиденда или 
камата) и ако постои правен систем, кој ќе го отстрани ризикот предизвикан од 
шпекулациите, кои можат да настанат на пазарот. Станува збор за инвеститори 
како што се банки, стопански субјекти, држава и население. Пласманот на 
капитал им овозможува добивање на камати или дивиденди.  

                                                 
35 J. A. Rosenthal, J. M. Ocampo, Securitization of Credits, John Wiley and Sons, New York, 1998. 
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2. Побарувачи на капитал или купувачи на капитал на пазарот се голем број 
претприемачи, менаџери на претпријатија, банки, државата, населението- на 
кои им е потребен капитал за вложувања од кои очекуваат профит. Купувачите 
на капитал се подготвени да платат камата или дивиденда во зависност за 
каква хартија од вредност станува збор.   

3. Финансиските посредници на пазарот на капитал, претставуваат институции 
коишто треба да овозможат лесно среќавање на понудата и побарувачката на 
капиталот и процесот на нивно врамнотежување. Тие (посредници на пазарот 
на капитал) се оние кои суштински делуваат врз обемот и квалитетот на 
трансакциите на пазарот на капитал.  Во оваа група воглавно можат да се 
сместат банките, други финансиски институции, берзите и други. Бројот и 
видовите на посредниците зависи од нивото на развој на финансискиот систем, 
особено  пазарот на капитал. 

4.Државата како учесник на пазарот на капитал може да се јави во една од 
следниве улоги: инвеститор, корисник на капитал, регулатор и контролор. 
 
Организација на пазарот на капитал и долгорочни хартии од вредност 
 

Пазарот на капитал за разлика од пазарот на пари во сите развиени 
пазарни економии има институционален карактер. Тој претставува институција 
преку која и по пат на која националната економија ги остварува своите цели и 
задачи. Тој всушност претставува алтернативен и конкурентен облик на 
финансирање на деловните банки. Со тоа се создава можност, финансиските 
инвеститори да можат да изберат меѓу вложување на финансиските средства 
кај банките или за директно пласирање на тие средства по пат на купување на 
хартии од вредност, емитувани од здрави претпријатија. Во овој случај треба да 
се истакне предноста на пазарот на капитал, во однос на ликвидноста на 
средствата на потенцијалните инвеститори и нивна поголема можност за 
оплодување на капиталот (во однос на каматната стапка за депонираните 
средства кај банките), а исто така не треба да се занемари ризикот кој може да 
настане за инвеститорите.  
 

Примарен пазар 
 

 Примарниот пазар на капитал ги опфаќа институциите, инструментите и 
механизмите, преку кои се вршат комплексните работи врзани за подготовката 
и реализацијата на емисиите на долгорочни хартии од вредност (акции и 
обврзници). На овој пазар се врши мобилизација (прибирање) на слободен 
паричен капитал, со цел за долгорочно финансирање на корпорациите, која се 
врши преку нова емисија на акции и обврзници. Станува збор за доброволна 
централизација на капиталот, преку која корпорациите, „преку ноќ“, доаѓаат до 
финансиските средства. На пример, да претпоставиме дека една корпорација 
оди на емисија на 500.000 обични акции, наменети за широката публика, при 
што номиналната вредност на една акција е 20$. Со нивната продажба 
корпорацијата ќе прибере 10.000.000$, кои за корпорацијата претставуваат 
сопствен капитал, бидејќи таа не се обврзува на имателите на обичните акции 
да им го врати капиталот, туку само тоа дека ќе им плати дивиденда (но ако 
имателите на акциите сакаат да „ги вратат“ акциите, тие можат да ги продаваат 
на секундарниот пазар на капитал).  
 
 Финансирањето на претпријатието преку емисија на долгорочни хартии 
од вредност се врши на три основни начина: директна, индиректна и интерна 
емисија. Кај директната емисија економските субјекти директно комуницираат 
со финансиските инвеститори без посредување на т.н. финансиски 
интермедиери. Директна емисија најчесто вршат големи и познати фирми, кои 
се одлучуваат за приватна емисија т.н. приватен пласман (private placement), 
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односно, кои директно ги пласираат акциите и обврзниците до крајните 
купувачи.Посредникот ги контактира клиентите со деталите за понудата и 
продажбата на хартии од вредност, без нејзино јавно објавување. Зависно од 
земјата, постојат критериуми споре дкои некоја емисија може да се пласира со 
приваен пласман. Пример, во САД за приватно пласирана хартија од вредност 
се смета онаа хартија од вредност која се продава на помалку од 25 купувачи 
(инвеститори). Поради ограничената дистрибуција (мал број на инвеститори), 
емисијата не треба да се регистрира кај SEC. Во Велика Британија, не постоеја 
ограничувања во поглед на висината на износот на кој може да се изврши 
емисија на овој начин. Од 1996 година нема ограничувања во поглед на износот 
на кој може да се изврши емисија по пет на приватен пласман. Во Македонија 
таквите емисии се нарекуваат “емисии за познати купувачи”, а не приватни 
пласмани. Инаку до 2005 година, во врска со ова прашање, во Македонија не 
постоеја точно определени законски услови за дефинирање која емисија може 
да се квалификува за пласман кој не е наменет за јавноста.36  
За прв пат тоа се случува во новиот закон за хартии од вредност (2005 година) 
со внесување на терминот “приватна понуда”.  Покрај големите фирми за 
директна емисија на долгорочни хартии од вредност се одлучуваат и мали 
фамилијарни фирми, со цел да ги избегнат трошоците околу посредувањето. 
Кај индиректната емисија, централна, клучна улога имаат финансиските 
посредници (интермедиери). 
 
 Во развиените пазарни стопанства целокупната процедура на емисија, 
запишување и пласман на долгорочните хартии од вредност е мошне 
комплексна и претставува извршување на многубројни операции, од кои 
најзначајни се:  

1) Избор на инвестициона или универзална банка. Може да се примени 
методот на преговори помеѓу емитентот и банката (емисија на акции од 
страна на претпријатие) или пак конкурентниот метод (емисија на 
обврзници за потребите на државните органи и институции). 

2) Преговори помеѓу емитентот и банката за условите на емисијата. Во прв 
ред, станува збор за цената по која банката ќе ги преземе акциите и 
обврзниците од емитентот (претпријатие или државен орган) и начинот 
на поднесување на ризикот од евентуалниот пад на цените. Резултатите 
од преговорите во крајна линија зависат од преговарачката моќ на 
партнерите. Ако се работи за мало и неафирмирано претпријатие, тогаш 
условите на емисијата ги диктира банката, а сосема спротивна ситуација 
е ако се работи за големо и афирмирано претпријатие. 

3) Формирање на конзорциум (синдикат) на банките. Ова се врши со цел да 
се раздели ризикот на пласманот на емисијата и да се намалат 
трошоците на пласманот. Имено инвестиционата банка, организатор на 
пласманот, новата емисија на хартии од вредност ја разделува на 
повеќе други инвестициони банки и така настанува конзорциумот 
(синдикатот) на банките. Разликуваме: а) „чист конзорциум“ на банки, 
кога банките што го сочинуваат целосно ја откупуваат емисијата и 
комплетно го преземаат ризикот на пласманот и б) „комисионен 
конзорциум“, каде ризикот од неможноста да се пласираат хартиите од 
вредност или од опаѓањето на нивните цени го презема самиот емитент. 

4) Регистрација на новата емисија на хартиите од вредност кај надлежниот 
државен орган. Кај земјите со развиено пазарно стопанство постои 
државен орган, на којшто треба да му се пријави секоја нова јавна 
емисија на хартии од вредност и којшто издава дозвола за реализација 
на емисијата. Државниот орган, многу често тоа е државна комисија, 
обично се формира во рамките на владите во земјите, но дејствува како 

                                                 
36 ) Проф. д-р Михаил Петковски: Финансиски пазари и институции, второ дополнето и 

изменето издание, Економски факултет- Скопје, 2009, стр.171. 
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стручна и независна институција. Емитентот (претпријатие или државен 
орган) поднесува извештај за новата емисија до комисијата. 
Најзначајниот дел на извештајот е т.н. проспект, кој ги дава сите 
релевантни показатели, од кои може да се утврди бонитетот, квалитетот 
на емитентот. Комисијата има за цел и задача да го оцени бонитетот на 
емитентот и на тој начин да ја заштити широката публика од шпекулации 
и злоупотреби. Но тоа не значи дека секој акционер сигурно ќе заработи 
бидејќи, деловниот ризик трајно останува- секој акционер има слобода 
каде да го вложи сопствениот капитал и за тоа сам го носи ризикот.  

5) Формирање на група продавачи на хартии од вредност и нивна 
дистрибуција до крајните купувачи. Инвестиционите банки склучуваат 
договор со специјализирани фирми за продажба на хартиите од 
вредност на крајните купувачи, односно со брокерски и дилерски фирми- 
„трговци на мало“ на долгорочните хартии од вредност и нив ги 
продаваат на крајните купувачи (широката публика). 

 
 

 
Секундарен пазар 
Секундарен пазар на капитал ги опфаќа институциите и механизмите, преку 

кои се врши прометот (купување и продавање) на еднаш веќе емитирани 
хартии од вредност. Тука, треба да се има предвид, тоа дека купувачите на 
хартии од вредност немаат можност така вложените пари да ги повратат од 
самото претпријатие, туку единствена можност им е нив да ги продадат на 
специјализираните пазари - ефектни берзи (кои всушност претставуваат 
секундарен пазар на капитал). Во овој пазар, хартиите од вредност само го 
менуваат својот сопственик, значи се остварува функцијата на ликвидност на 
вложените средства, што го овозможува овој пазар. Поради ова, треба да се 
овозможи континуираност на пазарот. 

 
 Секундарниот пазар на капитал се состои од два сегмента: 

1) организиран (службен) пазар на хартии од вредност- ефектни 
берзи и 

2) неорганизиран (неслужбен) пазар на хартии од вредност- „пазар 
преку шалтер“, од англ. „over the counter market“ 

 
Ефектната берза претставува постојано место, на коешто во одредено 

време се сретнуваат купувачите и посредниците заради промет со долгорочни 
хартии од вредност. Една од најзначајните берзи во САД, а и во светот, е 
Њујоршката берза-NYSE (New York Stock Exchange), формирана уште во 1792 
година, на која котираат хартиите од вредност на преку 4.500 фирми. 
Њујоршкатат берза како институција, всушност, претставува корпорација, која ја 
сочинуваат т.н. членови на берзата, а тоа се брокерси куќи (фирми) т.е. фирми 
специјализирани за промет со хартии од вредност. Секоја фирма учествува во 
управувањето со берзата, со откупување на одреден број на седишта. Со 
берзата формално управува Одборот на директорите (Board of Governors), кого 
го избираат членовите на берзата и тој ги репрезентира интересите на 
членовите, но и на публиката (инвеститорите). За да функционира нормално 
ефективната берза, треба да има доволна и стабилна понуда и побарувачка на 
хартиите од вредност. Работењето на берзата е регулирано со строги законски 
прописи, кои треба да обезбедуваат фер тргување со хартиите од вредност. 
Трговијата на ефективните берзи de facto ја извршуваат посредници- брокерите 
(брокерски куќи) и дилерите. Брокерите се чисти посредници кои работат за 
провизија по налог на коминтентот и за негова сметка; нарачките од клиентите 
им ги препраќаат на непосредните извршители т.н. мешетари на паркетот. 
Дилерите за разлика од брокерите работат за своја сметка и на сопствен 
ризик. Друг вид на учесници на овој пазар се специјалистите, кои се грижат за 
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стабилноста на понудата и побарувачката на определени видови хартии од 
вредност. За да учествува еден стопански субјект во берзата, треба да 
исполнува определени услови. Така, на Њујоршката берза можат да котираат 
акции на корпорации кои: остваруваат најмалку 2,5 милиони долари вкупен 
годишен приход пред оданочувањето, над еден милион акции продадени на 
широката (јавна) публика и така натаму. Во последно време се поевидентно е 
учеството на институционалните инвеститори во ефектните берзи. Станува 
збор за пензиските, осигурителните, социјалните и др. фондови, во кои се 
сливаат огромни парични средства - нивна цел е да ги капитализираат 
средствата (да го оплодуваат својот капитал).  

 
„Пазарот преку шалтер“ имено потекнува од времето на почетоците на 

трговијата со акции и обврзници, кога во функција на трговци се јавувале 
банките, а инвеститорите купувале и продавале „преку шалтерите“ на банките - 
денес овој назив има само симболичко значење. Обично се тргува со хартии од 
вредност кои не котираат на берзите - најчесто обврзници на корпорации и 
државни органи, а многу помалку акции и тоа главно привилегирани акции. 
Учесниците на овој пазар се поврзани со телефонска, телеграфска и 
компјутерска мрежа, кои директно се спогодуваат за цената на хартиите од 
вредност, што се предмет на купопродажба. Купопродажбата се остварува 
едноставно со притискање на копчето на компјутерот, со тоа се 
поедноставуваат трансакциите на пазарот, поради тоа овој вид на пазар во 
последно време претставува вистинска конкуренција на ефектната берза. 
Освен овие видови на регулирани пазари на хартии од вредност постои и 
„нерегулиран слободен пазар“, кој ја опфаќа трговијата на хартии од вредност, 
која не се одвива на службените простории на берзата, туку на споредните, 
односно покрај берзата. За овој пазар не важат берзанските правила и прописи.  
 

Пазар на долгорочни хартии од вредност 
 
 На пазарот на долгорочни хартии од вредност се тргува со хартии од 
вредност со рок на доспевање над една година. Купопродажните цени на 
долгорочните хартии од вредност се утврдуваат на слободна и отворена 
аукција, односно зависат од понудата и побарувачката во даден временски 
период. 
 Според типот на финансиски инструменти овој пазар има три 
сегменти: 

- пазар на долгорочни обврзници 
- пазар на преференцијални акции 
- пазар на обични акции. 

 Според организационата форма пазарот на долгорочни хартии од 
вредност може да има три сегменти: 

- берзи (организиран, официјален и добро регулиран пазар со 
дефинирани процедури за извршување на трансакциите; трговијата е 
централизирана, се одвива на една просторна единица) 
- пазар преку шалтер 
- пазар на слободна продажба. 

 Според типот на трансакции, пазарот на долгорочни хартии од 
вредност може да се подели на:  

- примарен пазар и  
- секундарен пазар. 

На примарниот пазар се тргува со хартии од вредност кои за првпат се 
јавуваат на пазарот. Трансакциите со веќе емитирани хартии од вредност го 
сочинуваат секундарниот пазар. Разликата меѓу овие два сегмента на пазарот 
на долгорочни хартии од вредност е во тоа што кај примарниот пазар 
компаниите обезбедуваат дополнителен паричен капитал за финансирање на 
реалните инвестиции. На секундарниот пазар, пазарните трансакции значат 
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редистрибуција на правата на сопственост врз веќе емитираните хартии од 
вредност. Една од основните функции на секундарниот пазар на хартии од 
вредност е да обезбеди континуирано вреднување на хартиите од вредност за 
одделни компании - емитенти, врз основа на кое се вреднуваат и самите 
компании како бизнис. Перманентното вреднување произведува информации 
за тоа, како инвеститорите го оценуваат досегашното работење и перспектива 
на компанијата. Исто така, секундарниот пазар на хартии од вредност 
овозможува економизирање на трошоците за пронаоѓање на купувачи и 
продавачи (search costs). Ваквите трошоци се еден вид трансакциски трошоци и 
во принцип, еден пазар е поефикасен доколку овие трошоци се пониски.  
 Берзата претставува организиран, официјален и добро регулиран пазар 
на долгорочни хартии од вредност, со дефинирани процедури за извршување 
на трансакциите. Трговијата е централизирана, се одвива на една просторна 
локација. На берзите можат да тргуваат само членките на берзата. Брокерските 
фирми што држат седишта во берзата, своите услуги им ги продаваат на 
поединците наплаќајќи од нив провизија за извршената зделка. Најголемите 
берзи наметнуваат специфични услови, што компаниите мораат да ги исполнат, 
пред нивните акции да почнат да котираат или да се тргува со нив на берзата.  
 Пазар преку шалтер - името доаѓа од оној дел на пазарот на хартии од 
вредност кој се вршел порано преку шалтерите на банките. Ваквата трговија 
преку шалтерите во банки денес е многу поретка. Во овој термин се приклучува 
и меѓубанкарски пазар на хартии од вредност. Денес најчесто под терминот 
шалтерски пазар се подразбира тргување со хартии од вредност кое не се 
врши на берзата. Далеку најважен пример за шалтерски пазар е пазарот кој го 
сочинуваат дилерите со хартии од вредност во САД, кој се нарекува NASDAQ 
(National Association of Securities Dealers’ Automatic Quotation) – систем на 
автоматска котација на националната асоцијација на дилери на хартии од 
вредност. Овој пазар е дилерски, за разлика од класичните, кои се брокерски 
(лондонската берза е дилерска). 
 Постои нешто што се нарекува трет и четврт пазар. На шалтерскиот 
пазар се тргува со хартии од вредност кои се на листинг на берзата, но и со 
хартии од вредност кои не се на листинг. Оној дел кој се однесува на хартии од 
вредност кои не се на листинг на берзите се нарекува трет пазар. Постои и 
четврт пазар, чиешто значење по втората половина на 70-тите е многу 
намалено. Тој се однесува на трансакциите, кои ги извршуваат директно меѓу 
себе институционалните инвеститори и др. големи институции. За нив 
карактеристично е што во нив не се вклучени професионални пазарни 
посредници (дилери и брокери). Дилерите тргуваат во свое име и за своја 
сметка, додека брокерите тргуваат во свое име и за туѓа сметка. Логиката на 
овој пазар е да се избегне т.н. дилерски распон (кога се работи за дилерски 
пазар); односно да се избегнат брокерските провизии (кога се работи за 
брокерски пазар). До 1975 година постоел систем на фиксни провизии, а потоа 
започнал систем на договорни, односно флексибилни провизии и ова е причина 
поради којашто пред 1975 год. постоел значаен четврти пазар на хартии од 
вредност. Дилерски распон (spread) e ризикот меѓу цената по која дилерите ги 
нудат (Ask) и ги купуваат хартиите од вредност (Bid). 
 Во Македонија постои нешто што се нарекува трет пазар. Тој е дел од 
берзата на долгорочни хартии од вредност. На овој пазар се тргува со хартии 
од вредност кои не се листинг на т.н. официјален пазар, кој го сочинуваат 
првиот и вториот пазар на берзата.  
 Unlisted се нарекуваат хартии од вредност без листинг. Доаѓа од еден 
сегмент на Лондонската берза кој се нарекува USM (Unlisted Securities Market). 
На овој пазар котираат акции на средни фирми кои не ги исполнуваат условите 
за да бидат прифатени на листинг на официјалниот пазар.  
 Големите компании обично средствата ги прибираат и јавно и приватно. 
Кај јавната емисија, хартиите од вредност се продаваат на стотини, често и 
илјадници вложувачи, со формален договор кој го контролира јавната власт, 
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додека кај приватната продажба, има ограничен број на вложувачи, понекогаш 
само еден и со многу помалку контрола. Пример на приватна емисија би бил 
заем на група на осигурителни компании на некоја корпорација. 
 
Улогата на инвестиционите банки на примарниот пазар на капитал 

Бидејќи процедурата за емитирање на хартии од вредност е прилично 
комплексна, во современите банкарски системи постои издвојување на една 
посебна функција, која се нарекува инвестиционото банкарство. Трите основни 
функции на инвестиционото банкарство се: 

Советодавна функција - ги опфаќа оние активности кои се поврзани со 
одредување на потребната количина на капитал, која емитентот треба да ја 
обезбеди со новата емисија, како и одредување на цената по која може да се 
реализира емисијата. Во однос на количината на капитал, инвестиционата 
банка (ИБ) треба да направи анализа на состојбата на пазарот за да утврди 
која е рамнотежната цена, по која може да се реализира целата емисија. ИБ 
исто така треба да оствари контакти со правници, сметководители, ревизори и 
др. професионални лица, кои ќе бидат вклучени во подготвувањето и 
пласманот на емисијата. 

Административна функција - ги опфаќа активностите кои се поврзани 
со комплексната процедура за емисија на хартии од вредност. Клучна 
активност во рамките на оваа функција е подготвувањето на извештај за 
регистрација на емисијата. Во рамките на овој извештај еден од клучните 
документи е проспектот на емисијата. Извештајот за регистрација содржи 
огромен број на елементи кои се доставуваат до комисијата за хартии од 
вредност. За проспектот на емисијата постојат 2 верзии:  
- прелиминарна - која се нарекува „црвена харинга“ 
- финална. 
 

Прелиминарниот проспект има легенда која е во црвена боја на 
насловната страна, која кажува дека регистрациската изјава сè уште не е 
официјална.  
 Проспект е првиот дел од регистрациската изјава, кој е предаден на 
Комисијата за хартии од вредност. Тој дава информации за компанијата која ги 
издава хартиите од вредност и за нејзината нова понуда. Проспектот се дели 
на инвеститорите како посебна брошура. Комплетниот извештај 
инвестиционата банка го поднесува до комисијата за хартиите од вредност. Во 
него се содржани голем број клучни информации за идните планови и 
перспективи на компанијата. Прифаќањето на извештајот од страна на 
комисијата за хартии од вредност не значи препорака од инвеститорот да ја 
купи токму таа хартија од вредност, туку тоа значи дека во извештајот се 
содржани сите информации, кои се сметаат за релевантни за донесување на 
рационална односно информирана инвестициона одлука. 
 Дистрибутивна функција. Во основа можни се два аранжмана за 
вклучување на инвестиционата банка во дистрибуцијата на една емисија на 
хартии од вредност: 

1. Еден аранжман е кога ИБ се јавува во улога на „потписник на ризикот“ - 
(underwriter, прифаќач на ризикот). ИБ се обврзува дека ќе го откупи 
евентуално нереализираниот дел од емисијата. Кога се работи за 
емисии од голема вредност, ИБ кој се појавува како преземач на 
ризикот, формира синдикат (конзорциум на инвестициони банки- така 
се нарекува во Европа), при што една банка е лидер на тој синдикат. Со 
ова се разводнува ризикот од можноста да не се оствари очекуваната 
цена при пласман до крајните инвеститори, а за ваквиот пласман до 
крајните инвеститори се формира т.н. група за продавање (selling group), 
во која покрај членовите на синдикатот се вклучуваат и други фирми кои 
се занимаваат со хартии од вредност (брокери, дилери - securities firms). 
Понекогаш потписникот ќе создава пазар за хартијата од вредност. Во 
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случај на прва понуда, на компанијата и е многу важно создавањето на 
пазарот, при што потписникот (underwriter) одржува резерви на акции, 
одредува куповна и продажна цена и е подготвен да купува и продава по 
тие цени.  

2. Вториот аранжман е понуда под најповолни услови (best effort). Тоа 
значи дека ИБ се обврзува да направи сè што може и најдобро знае, за 
да ја реализира емисијата, но таа не го прифаќа ризикот од 
нереализирање на дел од емисијата. Постојат две димензии на ризикот 
да не се реализира емисијата:  

- Да не се оствари планираната количина на капитал, за 
финансирање на планираните инвестиции; 
- Неуспехот на реализацијата негативно влијае врз ценовниот 
рејтинг или репутацијата на емитентот. 

 
Токму заради ова емисијата на хартии од 

вредност грижливо се планира од страна на емитентот и ИБ. 
 

 Во случај кога има емисија на права постои и т.н. stand by аранжман. Со 
него ИБ се обврзува да го откупи и тоа по фиксна цена (претходно определена) 
преостанатиот дел од акциите, кои се планирало да се продадат преку емисија 
на правата. Стендбај аранжмани се мерки кои се преземаат заради 
осигурување на потполн успех на понудата на правата, при што 
инвестициски банкари се сложуваат да ги потпишат сите непродадени 
делови од емисијата.37 

Основна разлика кај јавната емисија е постапката на регистрација кај 
КХВ (SEC), која обично трае неколку недели.  
 
 

Почетно финансирање 
 Кога се формира, компанијата мора да се финансира со пари од 
основачите, односно со капитал на сопствениците. Средствата можат да бидат 
обезбедени и со долг, но најчесто станува збор за акции кои речиси секогаш во 
почетокот се продаваат приватно. Во САД законот ја налага обврската со вака 
издадените акции да не се тргува во тек од две години, или истите мораат да се 
регистрираат кај КХВ пред да се продаваат. Целта на ваквото ограничување е 
заштита на инвеститорите од продажба на недокажани хартии од вредност. 
Надежта на инвеститорите во вака „непазарни“ акции е дека компанијата ќе 
расте, така што, на пример, по пет години ќе биде доволно голема и 
профитабилна, како би можела да се регистрира кај КХВ и да ги продава 
акциите на јавен пазар. 
 Доколку новата компанија е успешна, сопствениците можат да посакаат 
својата компанија да „ја изведат во јавност“, со продажба на акциите на 
непознати купувачи. Тоа го прават основачите, кои сакаат да реализираат 
готовински принос на својата инвестиција (поврат на средствата). Од друга 
страна, дел од основачите тоа го прават со цел да ја проверат вредноста и 
ликвидноста на своите акции. Какви и да се мотивите, сопствениците можат да 
одлучат својата компанија да ја преправат во јавна корпорација.  
 Поголемиот дел од почетните понуди на јавноста (Initial Public Offerings - 
IPO) се реализира преку потпишување (underwriting). Кај акциите од ИПО не 
постои цена за споредба, поради тоа што акциите не се продавале пред тоа, па 
постои несигурност околу цените. Емпириските показатели кажуваат дека во 
просек ИПО оди со 15% рабат, што е разлика во цена за влез на јавен пазар.  
 
 

                                                 
37 James C. Van Horne I John M. Wachowicz, Jr., Osnove finansijskog menadzmenta, Mate, Zagreb, 

2005,  str.532 
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Долгорочни обврски 
Најчести облици на финансирање на фирмите преку долгорочни обврски 

се: 
1) Термински кредити 
2) Долгорочни обврзници. 

Покрај наведените облици на долгорочно финансирање, постојат и некои 
други, меѓу кои значајно место заземаат долгорочните стоковни кредити. 
Долгорочните обврски го зголемуваат левериџот на фирмата, нејзината 
осетливост на промената на активноста. Долгорочните обврски се најевтин 
извор на капитал, со зголемувањето на нивното учество во структурата на 
капиталот на фирмата се намалува пондерираниот просечен трошок на 
вкупниот капитал. Основна карактеристика на долгорочните обврски е нивниот 
рок на доспевање од 5 до 15 години. Меѓутоа, одделни делови на долгорочните 
обврски достасуваат за плаќање во тековната година. Тој дел од долгорочната 
обврска, што достасува во еден тековен период, од гледиштето на политиката 
за финансирање (и сметководствените принципи), добива третман на тековна 
(краткорочна) обврска, зашто таа треба да се исплати во тековниот период.  
 

Термински заеми 
 Долгорочен термински заем е заем од финансиска институција на некоја 
фирма и истиот е регулиран со договор за заем. Овие заеми, обично, се со рок 
на користење до 12 години. Некои од нив се и на пократок рок на враќање, но 
не пократок од 5 години. Договорот за термински заем е формален акт со 
опфатност на поголем број на определби. Содржината на договорот за 
термински заеми ја сочинуваат следните елементи38:  

- износот на заемот и рокот на доспевање  
- датумот за плаќање на одделни обврски 
- каматна стапка 
- начинот на обезбедување на заемот 
- намена на заемот. 

 
Трошокот на долгорочните обврски е начелно поголем од оној на 

краткорочните обврски. Најзначајниот трошок на долгорочните обврски - 
каматната стапка се определува со договорот, што се случува меѓу кредиторот 
и корисникот. Како основни фактори од кои е детерминиран трошокот на 
долгорочните обврски (каматата) би ги истакнале: 

- време на достасување на заемот 
- големината на кредитот 
- ризичноста на корисникот 
- базичниот трошок на парите. 

 
Основна карактеристика на краткорочните кредити е нивна 

самоликвидација за период помал од една година. Најчесто со ваков вид на 
заеми се финансираат сезонските или привремените потреби за средства. Од 
друга страна, долгорочното финансирање се користи за трајните потреби од 
средства, како што се оние за фиксен имот и за зголемување на побарувањата 
и резервите. Заемот обично се отплатува со генерирање на парични текови, во 
тек на неколку години. Поради тоа, таквите заеми се отплатуваат со редовни 
уплати (амортизација на заеми). Долгорочното финансирање опфаќа 
достасување во рок од една до десет години. 
 Комерцијалните банки се примарен извор на долгорочно финансирање. 
Долгорочните заеми (термински заеми) имаат две основни карактеристики. 
Првата е нивното достасување во рок подолг од една година. Втората е 
всушност нивното одобрување во согласност со формален договор за 

                                                 
38 ) Д-р Синиша Спасов и д-р Сашо Арсов: Финансиски менаџмент, Економски факултет- 

Скопје, 2004 година, стр. 222. 
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одобрување на заемот и периодична исплата. Планот за нивната отплата се 
прави најчесто во еднакви рати за исплата, односно истиот се амортизира 
(постепено се гасне), а во одредени случаи се планира балонска отплата за 
последната рата (уплата која е многу поголема од било која друга). Често, 
таквите заеми се осигурени, со користење на одреден колатерал. 
 Каматата на долгорочните заеми е повисока од стапката на краткорочен 
заем. Повисоката камата всушност овозможува да се надомести подолгата 
изложеност на ризикот на заемодавателот. Каматната стапка на долгорочните 
заеми обично се одредува на два начини: (1) фиксна стапка, која се одредува 
на почетокот и останува ефективна во целиот период на траење на заемот или 
(2) променлива стапка, која се приспособува на промените на пазарните стапки.   
 Покрај трошоците на каматата, често заемобарателот мора да ги плати и 
правните трошоци, кои банката ги прави при одобрување на заемот. Исто така, 
банката може да наплати и надомест за обврската (надомест, кој 
заемодавателот го наплатува заради тоа што го држи отворен кредитот) во 
време кога заемот е одобрен, но уште не е искористен.   
 Основна предност на обичниот долгорочен заем е неговата 
флексибилност. Заемобарателот се обраќа директно на заемодавателот и 
заемот може да се приспособи на потребите на заемобарателот. Во многу 
случаи, банкарските кредити се одобруваат на мали претпријатија кои не можат 
јавно да емитираат долг, но често и големите корпорации, кои се во можност 
тоа да го направат, ги користат поволностите на банкарските кредити.  
 Банката и заемобарателот може да се договорат кредитот да биде 
обновлив (revolving) во одреден временски период. Кога банката ќе одобри 
револвинг кредит, таа е правно обврзана согласно договорот за заем, да ги 
„стави“ на располагање средствата, кога претпријатието има потреба од истите, 
а заемобарателот за таа достапност на средствата обично треба да плати 
одреден надомест.  
 Кога заемодавателот ќе ја прифати обврската за заем или револвинг 
кредит, со тоа заемокорисникот ги обезбедил потребните средства за подолг 
временски период. За да се заштити, заемодавателот бара од заемокорисникот 
да ја одржува својата финансиска состојба, на ниво кое овозможува да се враќа 
позајмениот износ или да се придржува кон одредбите на договорот за заем 
(правен договор со кој се одредени условите на заемот и обврските на 
заемокорисникот) и во кој се содржани т.н. заштитни обврски или клаузули.  
 Рестриктивните договорни ограничувања за заемобарателите можат 
да се класифицираат во општи, рутински и посебни договорни клаузули. 
Општите договорни ограничувања можат да бидат различни, како на пример 
барање за одредено ниво на работен капитал (обртен капитал), односно 
банката бара од заемобарателот да одржува минимален коефициент на 
тековна ликвидност (current ratio) и да држи одреден минимум пари на сметката 
кај банката, ограничувања на дополнителни зајмувања, забрана за исплата на 
готовинска дивиденда и ограничување на откупот на обичните акции, како и 
ограничување на капиталните расходи на претпријатието. Во групата на 
рутински ограничувања спаѓаат клаузули за обврска на заемокорисниците да 
прават периодични финансиски извештаи и да одржуваат доволно 
осигурување, одредби кои им забрануваат залози во иднина или хипотека на кој 
било имот на заемокорисникот. Станува збор за т.н. клаузула за негативен 
залог, заштитна обврска со која заемокорисникот се сложува дека нема да 
допушти право на задржување на ниту еден дел од неговиот имот. Со тоа 
заемодавателот се заштитува од можноста заемокорисникот дополнително да 
презема на себе нови обврски, со што се намалува неговата способност за 
исплата на обврските. Во групата на посебни ограничувања би ги истакнале 
оние кои се однесуваат на промените на менаџментот, забрана за користење 
на средствата за одредени намени и сл. 
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Лизинг 
Лизинг претставува облик на финансирање со закуп. Закупот е договор 

со кој една странка, закуподавач (сопственик) на некој имот се сложува дека тој 
имот ќе го даде на користење на друг - закупец (корисник на средството под 
лизинг), во замена за исплата на периодична рента.39 Во договорот за лизинг се 
јавуваат најмалку два субјекти. Првиот е леси (Lessee), кој ги користи 
средствата добиени со лизинг, со плаќање на периодични исплата на 
сопственикот на средствата. Станува збор за закупец на средството. Вториот 
субјект е лесор (Lessor), кој е сопственик на средствата кои се закупени од 
страна на закупецот (леси). Договорот за лизинг одредува кој ќе плаќа за 
одржување на средството кое е предмет на лизингот. Така, под полн лизинг се 
подразбира дека давателот на средството на лизинг плаќа за одржувањето, 
поправките, даноците и осигурувањето. Под нето-лизинг се подразбира дека 
закупецот ги плаќа тие трошоци. Лизингот може да биде со право на 
откажување (деловен лизинг) или без такво право (финансиски лизинг). 
Деловниот лизинг е обично за користење на средство пократко од неговиот 
економски животен век, односно закуподавачот не ја покрива својата 
инвестиција за време на првиот период под лизинг. Само преку повторно 
давање на средството под лизинг, било на истата странка или на друга, 
лесорот обезбедува поврат на инвестицијата и евентуален принос.  
 Кај договорот за продажба и повратен лизинг (Sale and Leaseback) 
станува збор за продажба на некој имот со договор дека продавачот веднаш ќе 
му го даде назад тој имот под закуп (лизинг) на подолг временски период. Тоа 
значи дека претпријатието продава некое средство кое го поседувало, но 
продолжува да го користи истото средство, но сега со обврска да плаќа за 
неговото користење во подолг временски период.  
 Кај директен лизинг фирмата се стекнува со право на користење на 
имот кој претходно не го поседувала. Претпријатието закупува средство обично 
од производителот, го добива средството на користење, со обврска за плаќање 
на закупот на закуподавателот. 
 Трет облик е т.н. левериџиран лизинг (Leveraged Lease)- договор за 
закуп со кој лесорот (давателот на средство под закуп) обезбедува дел од 
трошоците за имотот (обично од 20 до 40%), а заемодавателот како трета 
странка го осигурува остатокот од финансирањето, односно лесорот позајмува 
од средства од одреден заемодавач, за да го купи средството, кое после тоа ќе 
биде дадено под лизинг на леси (закупецот). За разлика од договорите за 
лизинг каде се вклучени две странки кај повратниот или директниот лизинг, тука 
се вклучени три странки (закупокорисник, закуподавач и заемодавач). Ваков вид 
на лизинг се користи кај финансирање на скап имот, како што се авиони, 
бродови, опрема за железница и сл. сменета е само улогата на закуподавачот, 
кој до средството доаѓа преку сопствено финансирање, а дел преку 
задолжување. Тој обично го обезбедува заемот со хипотека на имотот, како и 
со пренасочување на целиот закуп и уплатите кои ги добива.  
 Пресметката на НСВ се врши според равенката, која е објаснета во 
делот од книгата за оценка на капиталните инвестиции:  
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 За да ја оцениме вредноста на лизингот, потребно е да се пресмета 
нето-предноста на лизингот (NAL- net advantage to leasing), со што се 
утврдува дали лизингот е подобар за претпријатието отколку купувањето. 
Пресметката на НАЛ се врши со следната равенка:  
  

                                                 
39 Исто, стр. 585 
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O- оперативен паричен тек, ако се купи средството; 
R- годишни трошоци на рентирањето; 
T- маргинална даночна стапка; 
I-  трошок за камата, ако се користи лизинг; 
D- трошок на депрецијација; 
Vn -вредност на средството кое повеќе не се користи по оданочување; 
k-  дисконтна стапка; 
IO- куповна цена; 
rb-  каматна стапка по оданочување на зајмените средства. 
 Одлуката за користење на лизингот или долговното финансирање, треба 
да ги има предвид потенцијални користи на лизингот. Прва е неговата 
флексибилност и корисност, односно лизингот е полесен, побрз и бара помалку 
документација, полесно се одобрува отколку проектите за капитално 
буџетирање, лизингот го олеснува сметководството и плаќањето на даноците, 
овозможува синхронизација на исплатата на ратите за лизинг со циклусот на 
паричните текови на фирмата и со лизингот се избегнуваат проблемите околу 
сопственоста. Втора корист е тоа што за барателите нема посебни 
дополнителни заштитни ограничувања.  

Следна корист е таа, што фирмата корисник на лизингот го „чува“ 
работниот капитал, кој ќе го употреби во текот на оперативниот циклус. Имено, 
лизингот за фирмата значи дека има помали почетни вложувања, отколку кога 
купува основно средство. Лизингот може да обезбеди и поголема даночна 
заштита отколку олеснувањата кои произлегуваат од депресијацијата. Во крајна 
линија, најчесто е полесно за ризичните фирми да добијат лизинг отколку 
долговно финансирање.  
  
Долгорочни обврзници 

Долгорочните обврзници се долгорочни обврски кои 
ги издаваат корпорации и владини органи, со помош на кои се прибираат 
средства за помагање на долгорочните потреби на емитентот, а во замена за 
средствата на вложувачот, емитентот ветува дека ќе плати одреден износ во 
иднина по доспевање на обврзницата (номинална вредност) плус купонска 
каматаза позајмените средства (купонска стапка помножена со номиналната 
вредност на обврзницата).  
 

Општи карактеристики за обврзници 
 
Воопшто зборувајќи, емисиите на обврзници имаат неколку предности. 

Една од нив е тоа што  (обврзниците) обично носат поповолни услови за 
финансирање од еквивалентниот банкарски долг, во голема мерка од причини 
што ризикот е поделен од страна на голем број  инвеститори на финансискиот 
пазар. По издавањето, со обврзниците инвеститорите можат да тргуваат на 
организирани берзи на хартии од вредност.  
      Имателите на обврзници очекуваат дека ќе добијат поврат за користење 
на своите пари, а повратот би бил во облик на камата. Износот на камата кој се 
плаќа на секоја обврзница во оптек е фиксен надоместок и тој мора да се 
исплаќа без оглед на тоа дали се или не се расположливи профити (од ова се 
исклучок само т.н. „доходовни обврзници“, кај коишто каматата се плаќа само 
ако се заработи). Ако компанијата не успеала да направи потребна исплата на 
камата, сопствениците на обврзници можат да покренат законски мерки против 
компанијата.  
      Разликата меѓу обврзниците и обичните акции се состои во тоа што не 
постои горен лимит на износот што може да биде примен од страна на 
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обичните акционери. Имателите на обврзници се подготвени да прифатат 
ограничен поврат поради уверувањето дека обврзниците се посигурна 
инвестиција од акциите во рамките на  компанијата.  
      Во случај на ликвидација на претпријатието, доверителите секогаш 
имаат приоритет над сопствениците во распределбата на приливот на 
готовина. Тоа значи дека, имателите на обврзници, како една класа на 
доверители, секогаш ќе имаат приоритет во однос и на приоритетните и на 
обичните акционери при ликвидација.  
      Обично сите корпоративни обврзници имаат датум на достасување, т.е. 
компанијата престанува да ги исплаќа  обврзниците во оптек во готовина на 
одреден датум во иднина. Но, и покрај тоа што обврзниците имаат датум на 
достасување, компаниите обично го задржуваат правото на отплата на 
обврзницата и пред датумот на достасување. Постојат, меѓутоа, неколку 
слуачеви во кои обврзниците се издадени без датум на достасување.  
      По однос на безбеденоста на обврзниците со колатерал може да стане 
збор за обврзници со колатерал и обврзници без колатерал. Наспроти 
обврзниците, акциите не можат да се обезбедуваат со колатерал, бидејќи 
акционерите се сопственици на компанијата, кои поседуваат исто така имот. 
      Треба да се истакне дека компаниите често плаќаат за рангирање на 
нивниот долг.40 Во светот се познати две водечки реномирани фирми за 
рангирање на обврзниците, и тоа се: Moody’s и Standard & Poor’s (S&P). Овие 
рангирање на должниците претставува проценка на кредитната способност на 
корпоративните емитенти. 

Обврзниците можат да се делат на четири основни вида и тоа: 
трезорски, корпоративни, мунисипални и странски. 
      Трезорски обврзници, или понекогаш се нарекуваат државни обврзници 
се издаваат од страна на државата. Овие обврзници, поради претпоставката 
дека државата секогаш ќе може да ги исполнува своите обврски по однос на 
ветените исплати, немаат ризик од неплаќање на обврски. Но, цените на 
трезорските обврзници опаѓаат кога каматните стапки растат, со што сепак, тие 
не се ослободени од сите ризици.  
     Корпоративни обврзници се обврзници што се издаваат од страна на 
корпорации. Наспроти трезорските обврзници, корпоративните се изложени на 
ризикот неплаќање (кредитен ризик). Различните корпоративни обврзници 
имаат и различни нивоа на ризици на неплаќање, во зависност од 
карактеристиките на компаниите издавачи и од условите на одредени 
обврзници. Колку што ризикот на неплаќање е повисок толку е поголема 
каматната стапка што издавачот мора да ја плаќа. 
      Мунисипалните обврзници се емитуваат од страна на државни и локални 
органи на власта. Како и корпоративните обврзници, мунисипаллните 
обврзници се соочени со ризикот на неплаќање. Каматата што се заработува на 
повеќето мунисипални обврзници е ослободена од данок доколку имателот е 
жител на државата каде што се издава таквата обврзница. Од тие причини, 
мунисипалните обврзници се со каматна стапка која е значително пониска од 
тие кај корпоративните обврзници со ист ризик од  неплаќање.  
      Странските обврзници се издаваат од страна на странски влади или 
странски корпорации. Странските корпоративни обврзници се, секако, изложени 
на ризикот неплаќање, па дури и некои обврзници на странски влади. 
Дополнителен ризик постои ако обврзниците се искажани во валута различна 
од домашната валута на инвестоторите.  
      Кога се зборува за обврзници треба да се има предвид дека нивното 
целосно сфаќање подразбира знаење на значењето на некои поими поврзани 
за нив, како што се: (а) номинална вредност, (б) купонска каматна стапка, (в) 

                                                 
40   Види повеќе: Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jordan, B.D., Corporate Finance Fundamentals, McGraw-Hill, International 

edition, 2006., стр. 208-209. 
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датум на достасување, (г) одредба за отповикување, (д) фонд за исплата на 
долгот, (ѓ) останати карактериситики.  
      Номиналната вредност обично го претставува износот на пари што 
претпријатието ги прима на заем и ветува дека ќе ја исплати на денот на 
достасување. Обврзниците обично имаат наведен датум на достасување на 
којшто номиналната вредност на обврзницата мора да се исплати. Повеќе 
обврзници имаат првобитни рокови на достасување ( рокови на достасување на 
обврзницата во време на издавање) во временски интервал од 10 до 40 години, 
но кое било достасување е законско допустливо. Секако дека, ефективното 
достасување на обврзницата опаѓа секоја година по нејзиното издавање.  
      Голем број анкорпоративни обврзници содржат одредби за 
отповикување, кои и даваат на корпорацијата издавач право да ја отповика 
обврзницата заради откуп. Долгот обично може да се отповика во некој период 
порано од нејзиното траење, особено, често во првите пет години.41 Поради 
отповикот, должникот обично мора да им плати на имателите на долгот премија 
покрај износот на долгот во оптек при отповикување на долгот.            
     Причините за отповикување на обврзниците од страна на компаниите  се 
должи на две причини. Прва, доколку каматните стапки паѓаат, компанијата 
може да ги исплати своите постојни обврзници и да издаде кои било нови со 
пониски трошоци на име камати. Втората се состои во тоа што опцијата на 
отповикување и дава флексибилност на компанијата во смисла на 
преуредување на структурата на капиталот. Се чини дека, отповикувањето на 
обврзницата е потполно во корист на компанијата. Кога каматните стапки 
опаѓаат, компанијата ги отповикува обврзниците и се рефинансира по пониска 
стапка. Меѓутоа, ако станува збор за случај каде што каматните стапки растат, 
инвеститорите немаат слична опција. Тие мораат или да го прифатат нискиот 
доход од каматата или да ги продадат своите обврзници претрпувајќи загуба. 
Но, и тоа е решлив на задоволство на инвеститорите кои не се така наивни. Тоа 
се надминува со општото правило, според кое, колку што е попривлечна 
одредбата за отповикување за издавачот, толку е повисока купонската стапка 
на обврзницата.42  
      Некои обврзници, пак, вклучуваат одредба за фонд за исплата (отплата), 
која го олеснува повлекувањето на издадените обврзници. Во ретки случаеви 
може да се бара од компанијата да депонира пари на доверителот, којшто 
инвестира парични средства и дури  тогаш да ја користи акумулираната сума за 
повлекување на обврзницата кога достасува. Несомнено, фондот за отплата 
дава три можности на компаниите:43 (а) да ги повлечат обврзниците кои се 
емитувани по откупна цена, со што ќе се угаси, (б) да купуваат обврзници на 
отворен пазар (берза) од одреден износ кој го имаат во фондот и (в) за тој 
износ на средства да  вршат купување на обврзници од други компании. Со 
одредбите за фонд за исплата на долгот компаниите обезбедуваат дел од 
долгот да се повлекува периодично, со што се смалува износот на долгот кој 
мора да се отплатува според динамиката дефинирана со роковите на 
достасување и ќе се смалува  ризикот на неизвршување на паричните обврски 
по основ на долг.  
      Конечно, постојат и т.н. останати карактеристики на обврзници. Една од 
нив е карактеристиката на конвертибилност. Конвертибилноста претставува  
карактеристика кoja се користи со цел да се зголеми привлечноста на 
обврзниците.44  Компаниите повремено издаваат обврзници со привилегија, 
позната како конвертибилни обврзници. Таквата привилегија на конверзија им 
дава на имателите право на конверзија на обврзницата за одреден број акции 
на компанијата издавач на обични акции во некој иден временски момент. 

                                                 
41   Pratt, S.P., Reilly, R.F., Schweihs, R.P., оп. цит., стр. 526. 
42   Higgins, R.C., Analysis for Financial Management, McGraw-Hill, Irwin, New York, 2009., стр. 158. 
43   Haugen, R.A., Modern Investment Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1990., стр. 15.  
44  Vance, D.E., Financial Analysis and Decision making – Tools and Techniques to Solve Financial Problems and Make 

Effective Business Decisions, McGraw-Hill, New York, 2003., стр. 106.  
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Сопственикот на обврзницата нема обврска да ја конвертира обврзницата за 
акција ако конверзијата не му дава предност на сопственикот.  
      Обврзниците можат да се издаваат заедно со варанти. Издадените 
обврзници со варанти се слични на конвертибилните обврзници. Варантите 
често се користат како „засладувачи“ со цел полесно да се продадат 
придружните хартии од вредност.45 Варантот му дава право на имателот, но не 
и обврска, да купи одреден број обични акции по фиксна (извршна) цена  за 
одреден временски период. Со оглед на тоа што варантот е само една опција 
за купување на акција, сопствениците на варанти немаат право на каква било 
парична дивиденда која се исплаќа на обичните акции, ниту имаат право на 
глас. Обврзниците што се издаваат со варанти, како и конвертибилните 
обврзници, носат пониски каматни стапки од обврзниците кои ги немаат овие 
невообичаени карактеристики.   
      Еден вид обврзница претставува и доходовната обврзница, која исплаќа 
камата само ако таа се заработи. Според тоа, овие хартии од вредност не 
можат да ја доведат до банкротство компанијата, но од аспект на 
инвеститорите тие се поризични од  “редовните” обврзници.  
      Покрај сите досега наброени видови обврзници, постои и т.н. 
индексирана обврзница, која се има појавено и стана особено популарна во 
земјите со високи стапки на инфлација. Каматната стапка која се исплаќа на 
овие обврзници базира врз индексот на инфлација, така што исплатената 
камата автоматски расте кога расте стапката на инфлација, и на тој начин ги 
штити сопствениците на обврзници од инфлација. 
      Може да се каже дека во последните неколку години компаниите ја 
имаат препознаено вредноста на комбинирање на опција со обврзници, без 
какви било  невообичаени карактеристики, со цел да се креираат обврзници кои 
поодблизу би соодветствувале на специфичните потреби на компанијата. Во 
практиката има примери кои зборуваат за нови начини на врзување за издавње 
обврзници со нивно поврзување за паричните текови на компанијата од 
соодветна дејност, што во продолжение низ еден пример ќе се претстави 
таквиот начин на издавање обврзници.46 Пример, стоковни компании издале 
обврзници поврзувајќи ја главнината и/или плаќањето на каматата за 
движењето на цената на стоката. На тој начин каматата би растела ако се 
зголемува цената на стоката, а би опаднала ако цената на стоката падне. Во 
таков случај добивката за компанијата се состои во тоа што се приспособуваат 
паричните текови на обврзницата спрема паричните текови од нејзиниот имот и 
смалување на веројатноста од неизвршување на паричните обврски. 
 
Табела 23: Инструменти на пазарот на обврзници во оптек за периодот 1994-
2001 година во млрд долари: 

 1994  1997  2000 2001 

Трезорски обврзници 2.377,3 2.693,4 2.710,9  2.541,6 

Мунисипални обврзници 1.341,7 1.367,5 1.567,8 1.688,4 

Корпоративни 
обврзници 

2.504,0 3.441,5 .050,5 5.661,6 

Вкупно 6,223,0 7.502,4 9.328,7 9.891,6 

Извор:Federal Reserve Board, web. страницата,”Flow of Funds 
Accaunts”,  
 разни изданија   www.federalreserve.com. 

(Anthony Saunders &Marcia Millon Cornett str.152). 
 Во многу земји со развиено пазарно стопанство, голем број претпријатија 
или друштва покрај издавање на акции обезбедуваат и средства преку емисија 
на обврзници. Обврзницата е долгорочна должничка хартија од вредност, со 

                                                 
45   Weston, J.F., Copenland T.E., Managerial Finance, CBS College Publishing, New York, 1986., p. 845.  
46   Damodaran, A., Applied corporate finance:  a user′s manual, John Wiley & Sons, Inc., 1999., стр. 

223-224. 
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која издавачот се обврзува дека на сопственикот на обврзницата еднократно 
или во рати (ануитети), ќе му го исплати на определен ден, износот на 
номиналната вредност на обврзницата и каматата.  
 Обврзниците се водат во Централниот депозитар за хартии од вредност, 
како електронски запис, кој ги содржи следниве елементи:  

1) видот на обврзницата 
2) серијата на обврзницата (доколку издавачот издал повеќе серии од ист 

вид) 
3) датум на издавање на емисијата на обврзницата  
4) назив на фирмата, седиште и матичен број на издавачот 
5) сопственикот на обврзницата (за физичко лице: име и презиме, адреса и 

единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) или број на пасош за 
странско лице, односно за правно лице: назив на фирмата, адреса и 
матичен број на правното лице) 

6) номиналната вредност на обврзницата 
7) камата 
8) рок и начин на исплата на каматата 
9) датум на запишување на обврзницата во Централниот депозитар за 

хартии од вредност. 
10)  

Номинална вредност (par вредност или главница) е 
Износ кој заемокорисникот мора да го плати по достасувањето на обврзницата. 
Номиналната вредност обично е 1.000$ по обврзницата. Обврзниците (освен кај 
бескупонските обврзници) даваат камата, која се пресметува на par вредноста 
на обврзницата.  
 Каматната стапка наведена на обврзницата се нарекува купонска 
камата или купон. На пример, 13% купонска камата значи дека издавачот ќе му 
плаќа 130$ годишно, за секоја 1.000$ par обврзница на оној што ја држи 
обврзницата.  
 Рок на достасување значи време кога компанијата е обврзана да му 
плати на сопственикот на обврзницата par вредноста на обврзницата.  
 Приносите и цените на долгорочните обврзници до доспевање се 
пресметуваат според формулите за вреднување на обврзници. Општата 
формула за вреднување на обврзница е: 
         INT 
 Vb = ------ ( PVIFAid/m,Nm) + M (PVIFid/m,Nm) 
                   m 
 
 каде: Vb = сегашна вредност на обврзницата; 
                              M  = номинална вредност на обврзницата; 
                    INT= годишна исплата на камата (или купон) на 
                             обврзницата, еднаква е на номиналната 
                              вредност помножена со купонската 
                              стапка; 
                     N  =  број години до доспевање на 
                              Обврзницата; 
                     m  = број на годишни исплати на камата; 
                     id = каматна стапка за дисконтирање на 
                           паричните текови на обврзницата. 
  
Преглед на каратктеристики на обврзниците:  

Обврзница на доносител- обврзница со купон кај која 
сопственикот на обврзницата го предочува купонот на емитентот 
заради исплата на камата по доспевање на купонот. 
Обврзница на име - кај обврзница на име, идентифкационите 
податоци за сопственикот се впишани на код на емитентот и 
купонската исплата ја испраќа на регистрираниот сопственик. 
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Рочни обврзници – обврзници кај кои целата емисија доспева 
на ист датум. 
Сериски обврзници – обврзници кои доспеваат во датуми кои 
следуваат, со исплата на дел од емисијата на секој датум. 
Хипотекарна обврзница – обврзници издадени заради 
финансирање на одредени проекти кои се наоѓаат во залог на 
издавање на обврзници. 
Потврда на залог на опрема – обврзници со залог во 
материјален имот кој не е неподвижен предмет (пр. возови,  
автомобили, авиони и сл.). 
Задолжници – обврзници покриени единствено со општ кредит 
на фирмата емитент и без осигурување со некоја посебна 
актива или залог. 
Подредени задолжници – се неосигурени задолжници кои во 
случај на ликвидација на позајмувачот се наплатува со 
хипотекарна обврзница и обични задолжници. 
 
Конвертибилни обврзници – тоа се обврзници кои можат да се 
заменат за друга хартија од вредност на компанијата емитент по 
желба на сопственикот на обврзницата. 
Акционерска (уделна) потврда – обврзница која на 
сопственикот му овозможува да купи обични акции по одредена 
цена до одреден датум. 
Отповикување на обврзница – обврзници кои на емитентот му 
овозможува да го/ги присили сопственикот/ците на обврзниците 
повторно да му ја продадат на издавачот по цена над 
номиналната вредност (по цена на отповикување). 
Одредби на амортизациониот фонд – обврзниците кои 
опфаќаат барање спрема издавачот, тој (издавачот-емитентот) 
секоја година да повлекува одреден износ на обврзници. 
 

 
Видови обврзници 

Пазарот на обврзници изобилува со долга листа на најразлични видови 
обврзници. Секој од нив се карактеризира со специфични својства  кои на 
обврзниците им даваат посебен белег и ги прават атрактивни или непосакувани 
за инвеститорите. Но, познавањето на специфичноста и обележјата на секој 
вид обврзници е важно не само за инвеститорите, туку исто така и за 
емитентите, физичките или правните  лица, кои се засегнати поради потребата 
од прибирање дополнителни средства преку емитување долг. Во овој дел, 
предмет на елаборација ќе бидат видовите обврзници со посебен осврт на 
секој од нив, во поглед на нивните особини, предности и недостатоци, како од 
аспект на емитентите, така и од аспект на инвеститорите. 
 
Државни обврзници  

На пазарите на обврзници државните обврзници имаат доминантно 
место.Соочени со големите буџетски дефицити државите на модерните 
економии сè повеќе се принудени да се задолжуваат на многу начини, меѓу кои 
честопати и преку емисија на државни обврзници. Во поглед на аспектите 
поврзани со карактеристиките на државните обврзници како и методите за 
нивно издавање можат да се забележат разлики помеѓу различни земји:47 

- Обврзниците ги издава централната банка (САД, Велика Британија, 
Германија, Франција) или Министерството за финансии (Холандија и 
Јапонија); 

                                                 
47Михаил Петковски. (2002.)Финансиски пазари и институции.Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“-Скопје, стр.210 



 134 

- Нивната продажба може да се врши на точно определен датум (САД, 
Велика Британија, Франција, Италија, Шпанија) или од различно 
(Германија); 

- Обврзниците се емитуваат со посредство на дилери (САД, Велика 
Британија, Франција, Италија) и од синдикатот на банки (Германија, 
Швајцарија); 

- Обврзниците се однесуваат на доносител или се регистрирани. На 
пример, во Велика Британија, државните обврзници се регистрирани. Во 
Германија, најважните државни обврзници на пазарите на големо се 
обврзници на доносител. Во Македонија сите хартии од вредност се 
регистрирани, па и обврзниците; 

- Во некои земји каматата се исплатува двапати годишно (Сад, Велика 
Британија, Италија, Јапонија), а во други еднаш годишно (Франција, 
Германија, Холандија, Шпанија, Белгија). Во Македонија постои и едниот 
и другиот случај; 

- Државните обврзници во Сад и Велика Британија се вреднуваат во 
дропки (до 1/32). На други места обврзниците се валоризираат во 
децимали; 

- Покрај централната власт, обврзници издаваат и пониски степени на 
власта(регионална, општинска), а и јавните претпријатија. Во Германија 
на пример, постојат емисии на обврзници од федералните држави, 
железницата и поштата. Сите овие се издаваат за нив од страна на 
централната банка. Емисиите од јавниот сектор се исто така вообичаени 
во Франција.Таму обврзниците се толку важни што на крајот од 1991 
година, востановена е група на примарни дилери за да ракува со 
емисиите и да го обавува тргувањето. 

Државните обврзници се таков вид  инструмент кој се карактеризира со 
највисок кредитен рејтинг на пазарот на должнички капитал. Имено, ниту една 
агенција за оценка на кредитниот рејтинг не би му  доделила на ниту еден 
позајмувач кредитен рејтинг кој ќе го надмине оној кој го има домицилната 
држава на која тој припаѓа.Затоа, во определбата на каматните стапки на сите 
хартии од вредност, државните обврзници поради нивната специфика на 
најмалку ризични должнички хартии од вредност претставуваат природен 
репер,  иницијална основа и рефернтна стапка, над која позајмувачите 
додаваат определен процентен поен за компензација на кредитниот ризик кон 
инвеститорите. Првиот должнички пазар во  која било земја е државниот пазар 
кој исто така е и најголем.  
Атрактивноста на овој вид должнички инструмент е до толку поголема, што 
најголем дел од државните обврзници имаат неоданочливи приноси, со што ги 
прави повеќе барани во очите на инвеститорите. 

За разлика од корпоративните обврзници најголем дел од  државните 
обврзници се деноминирани во домашна валута, т.е во валута на државата која 
таа  ги издава.Зборувајќи за глобалниот пазар на државни обврзници може да 
се констатира дека во последниве дваесет години тој доживеа голем подем од 
причина што речиси сите држави имаат голем пораст на своите буџетски 
дефицити.Од друга страна, пак, задолжувањето преку издавање државни 
обврзници за нив претставува привлечна алтернатива и поволна можност за  
обезбедување помали трошоци на позајмување. Несомнено од ова произлегува 
и фактот дека голем дел од издадените државни обврзници се во раце на 
странски инвеститори, што води кон уште поголемо проширување и 
интегрирање на пазарот на капитал. Податок кој говори во прилог на ова 
тврдење е тоа дека во периодот на 1998 год. околу 40% од издадените државни 
обврзници на САД  биле во раце на странски инвеститори. Со цел да се 
зголеми и подобри задолжувањето на централните власти преку издавање 
државни обврзници,  во многу земји воведени се најразлични реформи на 
пазарите на државните обврзници. На пример во поглед на примарниот пазар 
на државни обврзници како такво би го споменале воведувањето на аукцијата 
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како метод на издавање на државните обврзници. Најчесто таа е предмет на 
употреба во земјите со поразвиени и нови пазари на државни обврзници. 
Основната предност од ваквиот начин на емитување е тоа што се максимираат 
државните приходи. Од друга страна, пак се зголемува транспарентноста преку 
објавување на т.н. аукциски календари во кои државата ги објавува нивоата на 
задолжување и соодветните датуми на кои ќе бидат ослободени фондови, што 
за институционалните инвеститори е од голема корист поради можноста да ги 
структуираат своите портфолија во согласност со објавените информации за 
издавање. 
Друг тренд на пазарите на државни обврзници ширум светот е  т.н. „ user-
friendly“ ниво или мерка, кога властите постојано се консултираат во врска со 
емисиите како резултат на што произлегле некои нови видови  обврзници како 
што се: „zero-coupon“ обврзниците, т.е обврзниците со нула купнонска стапка. 

Карактеристиките на државните обврзници поблиску ќе ги објасниме 
преку примерот на обврзниците кои ги издава централната банка на САД, т.н. 
„U.S Treasurѕ Bonds”. 

Имено, како резултат на сè поголемото трошење во однос на приходите што 
американските федерални власти ги собираат преку даноци, се зголемува и 
потребата од обезбедување дополнителни средства кои ќе го финансираат 
растечкиот буџетски дефицит. Таквите потреби владата ги задоволува токму 
преку издавање на хартии од вредност на пазарот на пари и пазарот на 
капитал. Поради неограниченоста во способноста на владата да ги подмирува 
обврските што произлегуваат од камати, државните хартии од вредност важат 
за едни од најсигурните кај инвеститорите. „Treasurs Bonds“ се долгорочни 
обврзници чијашто доспеаност е над 10 години. Што се однесува до ризикот  
тие немаат кредитен и стандарден ризик, но затоа пак, нивните купонски 
приноси се помали од оние кои ги даваат на пример корпоративните обврзници. 
Исто така, цените на овој вид обврзници се инверзно поврзани со движењето 
на пазарните каматни стапки. Цените на долгорочните обврзници (30-годишни) 
ќе доживеат голема нестабилност како резултат на големите промени во 
движењето на пазарните каматни стапки. Оттука, предностите48   

на државни обврзници на американските власти опфаќаат: 
- Отсуство на стандарден или кредитен ризик поради карактерот на 

нивниот издавач,  федералните власти; 
-  Широка  достапност на обврзници со различно времетраење; 
- Приносот не подлежи на  одданочувања од државните и локалните 

власти; 
- Благодарение на активниот секундарен пазар овие обврзници се 

карактеризираат со голема ликвидност и маркетабилност; 
- Трансакциските трошоци на купување и други давачки се избегнуваат 

преку директно купување од Федералната резервна банка; 
- Некои емисии на долгорочни државни обврзници имаат ниски цени кои 

почнуваат од 1000 американски долари, што ги прави да бидат достапни 
и за помалите инвеститори. 

Во поглед , пак на нивните негативности би  ги споменале следниве 
тврдења: 
- Приносите на државните обврзници споредбено со корпоративните или 

обврзниците на агенциите со иста рочност се пониски; 
- Тие не се заштитени од влијанието на потенцијалната растечка 

инфлација, па загуби во куповната моќ и инвеститорскиот капитал би се 
случиле во оној момент кога стапката на инфлација би ја надминала 
купонската стапка на обврзниците; 

-  Подолгорочните државни обврзници се подложни на каматен ризик. Ако 
каматните стапки се зголемат во некој момент кој следи по купувањето 
на државни обврзници, пазарната цена на овие обврзници ќе се намали. 

                                                 
48Esme Faerber.(2000).All about bonds and bond mutual funds.Mc.Graw Hill, 2nd edition, стр.143-144 
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Инвеститорите би изгубиле значителен дел од нивната инвестиција 
доколку се принудени да ги продадат обврзниците под вакви услови 
пред истекот на нивното времетрање. Оттука, советот до потенцијалните 
инвеститори би бил да ги избегнуваат инвестирањата во долгорочни 
обврзници, освен ако немаат силно уверување дека во иднина стапките 
на инфлација и пазарните каматни стапки ќе се движат со надолна 
опаѓачка тенденција. 

 
Обврзници на локалните власти (Municipal Bonds) 
 

Обврзниците на локалните власти се издаваат на локално ниво од 
страна на органите на управа на локално ниво.Обврзниците на локалните 
органи на власт или муниципалните обврзници се должнички инструменти кои 
се емитувани од страна на територијалните единици, локaлните заедници, 
градовите, окрузите или други локални органи кои се формирани да ги водат и 
финансираат локалните инфраструктурни проекти (пристаништа, аеродроми и 
сл.) Овие обврзници се издаваат за различни цели: финансиските средства 
мобилизирани со продажбата на долгорочните обврзници служат за  изградба 
на долгорочни капитални инвестиции, но и за финансирање на долгорочните 
буџетски дефицити. Општините секојдневно во своето работење се соочуваат 
со недостаток на финансиски средства кои им се потребни за реализација на 
многу проекти кои се од голема важност за широката јавност и најчесто се во 
доменот на инфраструктурата. Потребите за дополнителни средства кај 
единиците на локална самоуправа особено ги истакнуваме и поради фактот 
што нивните надлежности со текот на времето се во постојан пораст.Токму 
издавањето општински обврзници претставува еден начин за покривање на 
буџетските дефицити и обезбедување на тие потреби. Побарувачката за овие 
обврзници најчесто произлегува од три групи на инвеститори: индивидуални 
инвеститори, комерцијални банки и осигурителни друштва. Индивидуалните 
инвеститори секојдневно се зголемуваат и  поседуваат најголем дел од овие 
инструменти, а ги купуваат директно или преку инвестициски фондови. 
Комерцијалните банки овие долгорочни инструменти на локалните власти ги 
купуваат со цел да го избегнат оданочувањето на приходите, а осигурителните 
компании инвестираат во овој инструмент најчесто поради остварување на 
профити. Обврзниците на органите на локалната власт можат да бидат 
емитувани со два начина на отплата на нивниот долг: сериска структура на 
доспевање (Serial maturity structure), каде однапред се дефинира група на 
обврзници која доспева веднаш по првата година од емитувањето, па група која 
доспева по две години од емитувањето итн. и стандардна структура на 
доспевање (Term maturity structure) која подразбира дека сите емитувани 
обврзници доспеваат на истиот датум. 
Имено, при вреднување на општите муниципални обврзници се поаѓа од 
неколку информации. Најнапред се анализира структурата на долговите на 
емитентот и структурата на неговите вкупни обврски. Понатаму се оценува 
неговата способност во трошењето да не го пречекорува добиениот 
буџет.Наредната фаза опфаќа анализа на даночниот потенцијал, видовите 
даноци кои се основа за приход во работењето на емитентот, како и 
утврдување на процентот на наплатливост на даноците во претходните години. 
И на крајот, важна информација е утврдувањето на социјалното и економското 
окружување во кое се наоѓа емитентот кое се согледува преку: стапката на 
локална вработеност, стапката на раст на населението, просечните приходи на 
населението и сл. 
Муниципалните обврзници можат да бидат оданочливи и неоданочливи. Оние 
кои не се оданочливи даваат приноси кои не подлежат на оданочување од 
страна на државните и локалните власти. Најчесто муниципалните обврзници 
се неоданочливи и како резултат на тоа нивните неоданочливи приноси се 
пониски од приносите што се добиваат од оданочливи обврзници со исто 
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времетраење. Равенка која ги изендачува неоданочливата и оданочливата 
каматна стапка е следнава: 
 
Неоданочлива каматна стапка = оданочлива каматна стапка х (1-
маргинална даночна стапка) 
 
што го прави инвеститорот рамнодушен дали ќе набави неоданочлива 
обврзница со помал принос или обврзница со повисок принос кој ќе се 
одданочи со одредена даночна стапка.  

Инаку,  мнозинството обврзници на локалните власти имаат фиксна 
каматна стапка, но има и значителен број на обврзници кои имаат 
флуктуирачки каматни стапки. Мал е бројот на оние со нула купонска стапка 
(municipal zero-coupon rated bonds). 

Постојат различни видови на општински обврзници кои меѓусебно се 
разликуваат во поглед на времетраењето, кредитниот ризик и ликвидноста. 
 
Обврзница на доносител- корпоративните обврзници можат да бидат на 
доносител или регистрирани обврзници. Кај овие обврзници купонот е врзан за 
обврзницата и сопственикот (носителот) во времето на исплата на купонот 
добива исплата која е релевантан на купонот по предочување од страна на 
издавачот.   
 
Обврзница на име - кај обврзница на име, идентификационите податоци за 
сопственикот се чуваат како електронски запис кај издавачот  и купонската 
исплата ја испраќа по пошта или по електронски пат на банковната сметка на 
регистрираниот сопственик. 
Рочни обврзници – повеќето корпоративни обврзници се рочни обврзници, 
што значи дека целата емисија доспева на ист датум.   
Сериски обврзници – станува збор за корпоративни обврзници, пред се, 
мунисипални обврзници кои доспеваат во датуми кои следуваат. Тоа значи 
дека емисијата на обврзници изобилува со многу датуми на доспевање, со тоа 
што дел од секоја се исплаќа на секој датум.   
Хипотекарна обврзница – со овој вид корпоративни обврзници компаниите ги 
финансираат специфични проекти кои се наоѓаат во залог на издавање на 
обврзници.  
Сооглед на фактот што хипотекарните обврзници се покриени со побарување 
на одредена актива на корпоративниот издавач, тие се помалку ризични во 
однос на неосигурените обврзници, заради што и носат помалку принос од 
неосигурените обврзници. Хипотекарната обврзница му овозможува на 
заемодавачот, имателот на обврзницата да стекне заложно право над ветеното 
средство, што води кон законското право да изврши негова продажба во случај 
на неисполнување на обврските од емитентот кон заемодавачот.Стекнатото 
право над имотот во форма на залог, на кредиторот му дава и друга можност 
која подразбира чување и управување со имотот, што во случај кога кредиторот 
нема доволно услови и знаење за тоа  станува потешка 
алтернатива.Хипотекарниот залог е важен за имателите на хипотекарни 
обврзници од причина што ги става во подобра позиција пред останатите 
кредитори. 

Потврда на залог на опрема – обврзници со залог во материјален имот 
кој не е неподвижен предмет (пр. возови,  автомобили, авиони и сл.). 

Задолжници и подредени задолжници. Обврзници кои се осигурени 
само со општата кредитна вредност на фирмата издавач и без осигурување со 
некоја посебна актива или залог се нарекуваат задолжници. Вообичаено 
сопствениците на задолжниците добиваат ветувана исплата дури по исплатата 
на сопствениците на осигурените задолжници, како што е со сопствениците на 
хипотекарните задолжници. Подредените задолжници се неосигурени, и се 
подредени по правило спрема хипотекарните обврзници и обичните 
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задолжници. Заради тоа овие задолжници се мошне ризичен вид на обврзници, 
кои се нарекуваат обврзници со висок принос или уште попознати како junk 
обврзници поради кредитниот рејтинг на истите.  

 
Конвертибилни обврзници (Convertible bonds) 

 
Конвертибилните обврзници имаат хибридни карактеристики. Тие се 

форма на долг, чија клаузула за конвертирање е поволна за нивните иматели, 
инвеститорите. Тие имаат право на конвертирање на обврзниците во точно 
определен број на акции. Имено, оваа можност ја користат како начин на 
остварување на капитална добивка, доколку цената на акциите за кои 
обврзницата е конвертибилна во даден момент доживее висок пораст. 
Конвертибилноста претставува карактеристика која се користи за зголемување 
на атрактивноста на обврзницата.49 

Компаниите повремено емитуваат обврзници со привилегија, позната 
како конвертибилни обврзници. Привилегијата конверзија им дава право на 
конверзија на обврзницата на имателите во одреден број на обични акции на 
компанијата во некој иден период. Сопственикот на обврзницата нема обврска 
да ја конвертира обврзницата за акција ако конверзијата  не му нуди некаква 
предност на имателот.  

Несомнено, развојот на финансиското работење, напредокот на 
финаниските пазари и потрагата по разновидни модалитети за позајмување 
капитал, инвестирање, заштита од ризик и слично, придонесе за појава на низа 
специфични инструменти кои претставуваат своевидни финансиски иновации. 
Нивниот развој во финансискиот свет придонесе да се збогатат финасиските 
инструменти со разновидност. Во таа смисла се појавија т.н. конвертибилни 
хартии од вредност, кои го имаат својството на конвертибилност, т.е. имаат 
можност да се заменат за определен број обични акции. Поради присуството на 
повеќе својства, т.е. својство на должнички инструмент од една и сопственичка 
хартија од друга страна, конвертибилните хартии од вредност се хибридни 
хартии од вредност. Поради нивната  хибридност, на почетокот на нивното 
појавување имало тешкотии и проблеми во нивното вреднување и анализа, што 
со текот на времето поради сè почестото издавање и употреба како и развојот 
на техниките за нивно вреднување тие  биле надминати. Пораст во издавањето 
на конвертибилни обврзници се забележало во деведесетите години кога 
воочлив бил порастот на пазарите на акции. 
Ова се однесува како за конвертибилните обврзници така и за конвертибилните 
приоритетни акции. Но, сепак, објаснувањето на карактеристиките на 
конвертибилните хартии од вредност ќе го направиме заджувајќи се на 
конвертибилните обврзници како поле на  наш интерес во делот што следи. 
 
Карактеристики  и видови  конвертибилни обврзници 
 

Конвертибилните обврзници се долгорочни должнички инструменти, кои 
имаат многу карактеристики на обичните обврзници. Вообичаено се издаваат 
со номинална вредност од 1.000 долари и имаат датум на доспевање (во случај 
да не бидат конвертирани). Нивниот издавач каматата може да ја плаќа 
годишно или полугодишно. Некои обврзници имаат и опции за отповикување 
кои им нудат можност на своите  емитенти да ги присилат имателите на 
обврзниците да ги заменат  за обични акции, т.е. да ја извршат конверзијата. 
Се поставува прашањето: зошто компаниите во потрагата по дополнителен 
капитал издаваат конвертибилни обврзници, наместо  да го обезбедат преку 
издавање обичен долг или преку издавање сопствени средства, акции? Имено, 
преку издавањето конвертибилни  обврзници компаниите многу полесно 
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Problems and Make Effective Business Decisions, McGraw-Hill, New York, 2003., str. 106.  
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допираат до пазарите на задолжување. Поради карактеристиката за конверзија, 
компаниите издаваат обврзници со многу пониски купонски стапки, во однос на 
оние кои би ги плаќале за обични обврзници. Конвертибилните обврзници 
имаат субординирана позиција во однос на другите долгови кај компаниите, 
нивни издавачи. 
Од друга страна: зошто инвеститорите би сакале да инвестираат во долгови со 
понизок квалитет и пониски приноси? Инвеститорите се подготвени  да 
прифатат пониски купонски стапки и понизок квалитет во замена за можните 
добивки при евентуален и очекуван пораст на цените на обичните акции на 
нивните  компании издавачи. Со други зборови, инвеститорите ги жртвуваат 
своите  сегашни приливи во замена за  можни идни капитални добивки. 

Фактот што конвертибилните обврзници се субординиран долг, не значи 
дека ги издаваат само финансиски послабите компании. Финансиски послабите 
компании ги издаваат конвертибилните обврзници за да ги зголемат своите 
фондови, кои не би биле достапни преку друга форма на задолжување или 
преку емитување акции. Како и да е, и финансиски посилните компании ги 
издаваат конвертибилните обврзници со цел да ги намалат каматните трошоци 
кои потекнуваат од другите форми на задолжување. 
Основните карактеристики на конвертибилните обврзници ќе ги објасниме 
поаѓајќи од дефинициите за конвертибилни обврзници: 
Конвертибилнте обврзници се хартии од вредност, кои на сопственикот му 
овозможуваат да изврши нивна замена за одреден број обични акции. 
Обврзниците имаат својство на должнички хартии од вредност сè до моментот 
на нивната конверзија, замена. Истовремено, тие му нудат можност на нивниот 
сопственик доколку е поволно да изврши нивна замена. Поради повеќето опции 
што ги нуди, конвертибилната обврзница се смета за хибридна хартија од 
вредност.50 
Конвертибилната обврзница е корпоративна хартија од вредност која на 
имателот на обврзницата му дава право, без наметнување обврска да ја 
конвертира во друга форма на хартија од вредност, најчесто во обични акции 
на фирмата издавач, под специфични услови.51 Еднаш заменетите 
конвертибилни обврзници за обични акции, не можат повторно од акции да се 
заменат за обврзници. 
Конвертибилните обврзници се хартии од вредност кои носат фиксен купонски 
принос, имаат опција за конвертирање како дискрециско право на нивниот 
имател во обични акции на нивниот издавач, под определени услови и состојби. 
Имено, станува збор за субординирани хартии од вредност кои можат да се 
издаваат од емитенти кои имаат доволно силен кредитен рејтинг, за да допрат 
до пазарот на капитал. Многу клучен фактор при издавањето на 
конвертибилните обврзници е пазарот како фактор, т.е движењето на 
пазарните цени на акциите, кои компанијата емитент ќе ги издава во иднина, а 
кои имателите на обврзниците би ги добиле. Цената на конвертибилните 
обврзници ги рефлектира  идните движења на цената на обичните акции, како и 
промената, односно движењето на каматните стапки. Инаку конвертибилните 
обврзници, најчесто се среднорочни и долгорочни хартии од вредност со 
времетраење од 10 до 20 години. Купонот на конвертибилните обврзници е под 
нивото на купонот кој истиот издавач го плаќа за неконвертибилни обврзници со 
ист период на доспевање. 

Како дополнување на основниот вид конвертибилни обврзници со 
фиксен купонски принос, постојат и неколку алтернативни видови 
конвертибилни обврзници. Такви се на пример,  т.н. конвертибилни обврзници 
со нула купонска стапка или  zero coupon convertibles, со кои се тргува исто како 
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 140 

и обичните обврзници со нула купонска стапка, и се издаваат со голем дисконт. 
Најчесто можностите за конверзија кај овој вид се мали. Некои конвертибилни 
обврзници имаат опција за отповикливост од страна на нивниот издавач, под 
специфични услови. Познати се под називот convertible calls кај кои се брише 
предноста што ја споменавме кај основните конвертибилни обврзници, а се 
однесува на дискрециското  право на имателот на обврзницата да ја изврши 
конверзијата. Преку купување на обврзниците, нивниот издавач ја присилува 
конверзијата, најчесто под неповолни услови за имателот на обврзницата. 
Спротивно на нив, пак, се конвертибилните обврзници наречени put-able 
convertible bonds кои на нивниот имател му овозможуваат дискрециско право да 
ги откупи заедно со ефектите од нивната конверзија. Постојат и т.н. premium put 
convertibles, кои можат да се конвертираат само на еден датум во текот на 
нивниот животен век, наспроти т.н. rolling put convertible,кои можат да се 
конвертираат во неколку серии низ нивниот животен век и вообичаено се 
издаваат со пониски купони од конвенционалните конвертибилни обврзници. 
Заменливите конвертибилни обврзници, т.н. exchangeableconvertible bonds се 
обврзници издадени од страна на една компанија, но можат да се заменат за 
акции од друга компанија, најчесто во таква каде компанијата издавач има 
значителен интерес. Конвертибилните обврзници со варант, т.н. bonds with 
warrant се издаваат со приложен варант, т.е. налог, кој може да биде одделен и 
со нив одвоено да се тргува на секундарните пазари. Обврзниците со варанти 
се издаваат со пониски купони од обичните конвертибилни обврзници. 
Конвертибилните обврзници имаат долга историја на пазарите на капитал.Тие 
се издавале во текот на 19 век од страна на американски компании. Како 
податок кој говори во прилог на нивната застапеност е тоа дека во 1997год. 
вредноста на пазарот на конвертибилни обврзници е проценет на 360 
милијарди американски долари. САД се сметаат за најголеми издавачи на 
конвертибилни хартии од вредност, а историски најголемите издавачи биле 
компаниите за транспорт и за комунални услуги. Тргувањето на берзите на овој 
тип обврзници ги прави ликвидни хартии од вредност, а поради големата 
транспарентност во тргувањето, нивната ликвидност е поголема и од 
ликвидноста на обичните обврзници. 
 
Елементи на конвертибилните обврзници 
 

Елементите и суштината на функционирањето на конвертибилните 
обврзници може најдобро да ги објасниме преку конкретен пример.Најнапред 
да ги дефинираме основните елементи на конвертибилната обврзница. 
Основните елементи на конвертибилната обврзница се: коефициентот, цената 
и периодот на конверзија. 

Коефициентот на конверзија го покажува бројот на обични акции  кои 
можат да се добијат за одредена конвертибилна обврзница. Количникот помеѓу 
цената на обврзницата и коефициентот на конверзија  се нарекува цена на 
конверзијата. Таа е мерило за тоа колку би платил за обичната акција 
имателот на обврзницата доколку ја изврши конверзијата.  Доколку оваа цена е 
повисока од тековната пазарна цена на акцијата, велиме дека се јавува 
конверзиона премија, еднаква на оваа разлика. Производот помеѓу 
коефициентот на конверзија и пазарната цена на акцијата е конверзионата 
вредност на обврзницата  и е показател за вредноста на конвертибилната 
обврзница, доколку неа ја гледаме од аспект на можноста за конверзија, (а не 
како класична обврзница). 
 За да ги илустрираме пресметките на претходно споменатите елементи  ќе се 
послужиме со конкретен пример со конкретни бројни вредности. Да 
претпоставиме дека коефициентот на конверзија е еднаков на 10, тоа значи 
дека имателот на обврзницата може  во секое време да ја замени за 10 обични 
акции. Доколку пазарната цена на акцијата е 1.200 денари, цената на 
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конверзијата ќе изнесува 120 денари. Притоа, доколку  се изврши конверзија, 
ефектот ќе биде ист како да е купена акција по цена од  120 денари. 
Одлуката за тоа дали конверзијата да биде извршена, зависи од односот 
помеѓу цената на конверзијата и пазарната цена на акцијата. Конвертибилните 
обврзници се издаваат по цена при која цената на конверзијата е повисока од 
цената на акцијата, со што конверзијата на обврзницата не е атрактивна и 
исплатлива. Ако тековната пазарна цена на акцијата е 90 денари, тогаш е многу 
поисплатливо да се купи акција директно, отколку таа да се стекне преку 
купување на обврзници и нивна конверзија. Разликата од 30 денари (120-90) ја 
нарекуваме конверзиона премија. Таквиот дел го плаќаат инвеститорите како 
надополнување и надомест за идните очекувања за зголемување на  цената на 
акциите. Конверзијата ќе стане исплатлива и ќе се изврши во моментот кога 
цената на акцијата на пазарот ќе ја надмине цената на конверзијата. 
Производот од коефициентот на конверзија (10 акции) и цената (90 денари) ни 
ја дава конверзионата вредност на обврзницата. Во нашиот случај таа е 900 
денари и ни ја дава долната граница на цената на оваа обврзница. 
Конвертибилната обврзница, според тоа, има два облика на својата вредност: 
првиот, вредност како класична обврзница која ќе носи купонска камата и 
исплата на главницата, и вториот, конверзионата вредност, која потекнува од 
можноста за нејзина замена за обични акции. Вредноста на конвертибилната 
обврзница е секогаш еднаква на повисоката од овие две вредности. Така, 
доколку вредноста на обврзницата изнесува 800 денари, пазарот неа ќе ја 
гледа од аспект на можноста за стекнување обични акции во вредност од 900 
денари. Доколку, пак, нејзината сегашна вредност е 1.110 денари, купувачите ќе 
ја набљудуваат како хартија што им носи купонска камата и номинална 
вредност при достасувањето (конверзијата не мора да биде извршена!).52 
 
Дефинирање на елементите на конвертибилните обврзници 
 

Правото, т.е. опцијата која ја нуди конвертибилната обврзница може да 
биде искористено или да не биде искористено во даден момент од периодот на 
времетраење на обврзницата, што е познато под терминот американски стил. 
Спротивно на неа е т.н. европски стил, кој подразбира можност за конверзија на 
точниот датум на доспевање на обврзницата. Најголемиот дел од 
конвертибилните обврзници се карактеризираат со американскиот стил на 
конверзија. 

Коефициентот на замена на конвертибилните обврзници во однос на 
обичните акции се нарекува конверзиона цена или конверзионо рацио. 
Обврзниците секогаш се издаваат со премија, што го претставува износот на 
конверзионата цена над тековната пазарна цена на обичните акции.На пример 
ако една обврзница има номинална вредност од 1.000 долари и конверзиона 
цена од 8,50 долари, тоа значи дека може да се замени во 117,64 обични акции. 
Овој резултат може да се добие ако износот на номиналната вредност на 
конвертибилната обврзница го поделиме со конверзионата цена на 
обврзницата. Соодветниот назив за овој резултат, како што погоре веќе беше 
споменато е конверзионо рацио. Имено, 
 
Конверзионо рацио = номинална вредност на обврзницата/конверзиона 
цена 
 

Условите под кои конвертибилните обврзници се издаваат и под кои тие  
можат да се конвертираат во обични акции на емитентот подетално се 
утврдуваат во документ за понуда со дадени поединости кој се нарекува 
проспект. 

                                                 
52Сашо Арсов.(2008). Финансиски менаџмент .Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, 

стр.262-263 
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Привилегијата за конверзија се утврдува во услови кои може да се 
однесуваат на конверзионата цена или на конверзионото рацио. Условите на 
коверзија не остануваат исти во текот на времетраењето на обврзницата. Во 
некои случаи конвертибилните обврзници обезбедуваат зголемување на 
конверзионата цена во одредени временски интервали. На пример, 
конвертибилна обврзница со номинална вредност од 1.000 долари може да има 
конверзиона цена од 8,50 долари по обична акција за првите три години, 10 
долари по обична акција во наредните три години, 12 долари по обична акција 
во наредните пет години и така натаму. Под вакви услови конвертибилната 
обврзница ќе се конвертира во  неколку обични акции низ периодот, што е 
логично, имајќи го  предвид очекувањето за пораст на цената на обичните 
акции за кои обврзницата е конвертибилна. 
Уште еден елемент поврзан со конвертибилната обврзница претставува 
чистата вредност на обврзницата. „Чистата вредност на обврзницата ја 
изедначува вредноста на обврзницата која нема никакви конверзивни одлики, 
но го поседува истиот ризик на конвертибилната обврзница што се проценува. 
Така, конвертибилната обврзница има долна вредност, но нема горно 
ограничување. Движењето на цената на конвертибилната обврзница е опишано 
на  сликата, дадена во продолжение:“53 

 
Слика 4.54 Ценовно движење на конвертибилна обврзница 
Figure 4. Convertible bond price movment 
 
Од сликата може да се забележи ефектот на движењето на пазарната цена на 
акцијата за која конвертибилната обврзница е заменлива  врз движењето на 
цената на конвертибилната обврзница. Имено, кога цената на обичната акција, 
искажана на Х оската е многу ниска, тогаш конверзионата вредност на 
конвертибилната обврзница е под нејзината чиста вредност. Ова укажува на 
тврдењето дека како што цената на обичната акција се движи кон повисоки 
нивоа, така цената на конвертибилната обврзница се движи заедно со 
конверзивната вредност.Точката каде чистата вредност се изедначува со 
конверзивната вредност се нарекува точка на паритет (Р). 

                                                 
53Stanley B.Block и Geoffres A. Hirt..Основи на финансиски менаџмент. (2008).Mc-Graw-Hill Irvin 

Vompanies, INC. ,првод на Влада, стр.582 
54Извор:Stanley B.Block и Geoffres A. Hirt..Основи на финансиски менаџмент. (2008).Mc-Graw-

Hill Irvin Vompanies, INC. ,првод на Влада, стр.582 
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Паритетот или суштинската вредност на конвертибилната обврзница се 
однесува на вредноста на обичните акции изразено како процент од 
номиналната вредност на обврзницата: 

Паритет= цена на обичната акција/ конверзиона цена, или 
цена на обичната акција/конверзионо рацио 

Конвертибилната обврзница, засебно,  може да се анализира во прв 
степен како инструмент кој носи фиксен принос, а на датумот на доспевање 
може да се пресмета нејзиниот тековен принос и приносот до доспевање. Овде 
ќе споменеме аспект кој се поврзува со конвертибилните обврзници, а се 
нарекува придобивка од приносот (yield advantage). Тој се дефинира како 
разлика од тековниот принос и дивидендниот принос од обичната акција: 
 

придобивка од принос= тековен принос-дивиденден принос 
Конверзионата вредност на конвертибилната обврзница е вредност на 

обврзницата ако таа се конвертира веднаш: 
 
              Конверзиона вредност= пазарна цена на обична акција х 
конверзионо рацио 
 

Минималната цена на конвертибилната обврзница е поголема од: 
1.конверзионата вредност и 
2.нејзината вредност како корпоративна обврзница без конверзиона 

опција, која се базира на готовинските приливи на конверзионата обврзница во 
случај таа  да не се конвертира. Станува збор за нејзината чиста вредност 
(straight value). 

Проценувањето на чистата вредност на конвертибилната обврзница 
подразбира детерминирање на бараниот принос на неконвертибилна 
обврзница со ист кредитен рејтинг и слични карактеристики за инвестирање. 
Преку проценка на бараниот принос, чистата вредност на обврзницата е 
всушност сегашната  вредност на идните приливи кои се дисконтираат со 
утврдената стапка на принос. Ако конвертибилната обврзница не се продава 
повисоко од некоја од гореспоменатите две вредности, тогаш можат да се 
остварат т.н. арбитражни профити. На пример, да претпоставиме дека 
конверзионата вредност е повисока од чистата вредност на конвертибилната 
обврзница и таа се продава по нејзината чиста вредност. Во таков случај 
инвеститорот купувајќи ја по нејзината чиста вредност, а потоа конвертирајќи ја, 
ќе оствари профит кој ќе биде еднаков на  позитивната разлика помеѓу 
конверзиона вредност и чистата вредност на обврзницата. Наспроти ова, ако 
претпоставиме дека чистата вредност на конвертибилната обврзница е 
повисока од нејзината конверзиона вредност и таа  се тргува по нејзината 
конверзиона вредност, преку купување по нејзината конверзиона вредност, 
инвеститорот ќе оствари принос кој е повисок од добиениот од споредлива 
обична обврзница. 
 
Пазарна конверзиона цена 

Цената која инвеститорот ефективно ја плаќа за обичните акции, ако ја 
купи конвертибилната обврзница, а потоа ја замени, конвертира за обични 
акции се нарекува пазарна конверзиона цена (market conversion price).55 
Односно: 

Пазарна конверзиона цена=  

 
Пазарната конверзиона цена е корисен показател, затоа што при 

покачување на пазарната цена на обичната акција над пазарната конверзиона 

                                                 
55 Frank Fabozzi. (2007).Bond markets, analysis and strategies.6th edition,Pearson Education,Inc., 

стр.435 
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цена секое понатамошно покачување на цената на обичната акција ќе ја 
зголемува вредноста на коверзионата обврзница, барем за истиот процент. 

При купувањето на конвертибилната обврзница инвеститорот плаќа 
износ на премија над тековната пазарна цена на обичната акција. Оваа премија 
по акција е еднаква на разликата помеѓу пазарната конверзиона цена и 
тековната пазарна цена на обичната акција. 
Пазарната конверзиона премија по акција вообичаено се изразува како процент 
од тековната пазарна цена на акцијата: 

Коефициент на пазарна конверзиона 

премија=  

Зошто инвеститорот би платил премија за да купи обична акција? Имено, 
овде треба да се потсетиме дека минималната цена на конвертибилната 
обврзница е поголемата од  двете: конверзионата вредност или нејзината чиста 
вредност. Така, ако цената на обичната акција се намалува, цената на 
конвертибилната обврзница нема да падне под нејзината чиста вредност. 
Затоа, чистата вредност на обврзницата има улога на под за цената на 
конвертибилната обврзница.  

Од особена важност кај конвертибилната корпорациска обврзница  е 
прашањето на креирање и проценување на вредноста на коефициентот на 
конверзија56. Со тој коефициент се дефинира бројот на акциите  за кој секоја 
обврзница може да биде  заменета.  

Пример: да претпоставиме дека е издадена конвертибилна обврзница со  
номинална вредност од 1.000 единици и дека таа е заменлива за 40 акции на 
иста фирма. Да се земе дека тековната цена на акцијата изнесува 20 единици. 
Забележливо е дека конверзијата во случајов не е профитабилна. Ако дојде до 
зголемување на цената на акциите на 30 единици  по една акција во тој случај 
секоја обврзница може да биде заменета профитабилно во акции со оглед дека 
во таков случај вредноста ќе изнесува 1.200 единици. 

Вообичаено за конвертибилните обврзници се поврзани и одредени 
термини, како: 

1. Конверзациско рацио- којшто го претставува број на акции кои можат 

да се добиваат во замена за обврзницата; 

2. Конверзациска вредност- којашто претставува 

производ од актуелната вредност на акцијата и конверзациското рацио (40 х 

20= 800); 

3. Конверзациска премија- што служи како 

индикатор на квалитет на конвертибилната обврзница и е еднаква на разликата 

помеѓу вредноста на обврзницата и конверзациската вредност.  Тоа значи дека 

ако тековната цена на обврзницата е 950 единици, произлегува дека премијата 

изнесува 150 единици или во релативен износ тоа претставува 18,75% ((950-

800)/800). 

 Кога пазарната вредност на хартијата од вредност која сопственикот на 
обврзницата ја прима со конверзијата ја надминува пазарната вредност на 
обврзницата, во таков случај сопственикот на обврзницата може да ја врати 
обврзницата на емитентот во замена за нова хартија од вредност и со тоа да 
заработи. Поради таквата карактеристика на конвертибилните обврзници тие 
спаѓаат во т.н. хибридни хартии од вредност кои содржат елелменти и на 
задолжница и на сопственички удел. Таквата карактеристика на 
конвертибилната обврзница му дава опција (можност за вложување) на 
сопственикот што, инаку, кај неконвертибилната обврзница нема таква 

                                                 
56 ) Dejan Šoškić, Boško Živković: Finansijska tržišta i institucije,treće izmenjeno I dopunjeno izdanje, 

CID, Beograd, 2009, стр. 261-262.  
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можност. Од тие причини при приносот на конвертибилните обврзници е 
понизок ( вообичаено 2 до 5%) од приносот на неконвертибилните обврзници: 

 icvb= incvb - opcvb 

каде: 
opcvb = претставува конверзиска опција за сопственикот на 
            обврзницата. 
Пример: ако одредена компанија пушти во оптек конвертибилни обврзници, и 
секоја од нив со номинална вредност од 1.000 денари која може да се претвори 
во обична акција по стапка од 285,71 акции за обврзница со 1.000 денари 
номинална вредност (конверзиска стапка), или 3,50 денари по акција. Ако 
обичните акции на компанијата што ги има издадено конвертибилните 
обврзници се тргуваат по цена од 9,375 денари по акција, со што може да 
создаде чуство дека конверзијата ќе биде мошне профитабилна, а во 
истовреме со конвертибилните обврзници на истата компанија се тргувале за 
267,875% од номиналната вредност на обврзницата, или тоа претставува 
2.678,75 денари. Со цел да го одредиме профитабилното претворање на 
обврзницата во обични акции конверзиската вредност на секоја обврзница 
може да се пресмета со користење на следната равенка: 
 
Конверз. вред.= момент. пазарна цена х стапка на 
                                          на обична акција конверзија 
                                        примена за конверзија 
 

Доколку сопственикот на обврзницата сака да ја претвори обврзницата 
во акции, секоја обврзница (вредна 2.678,75 денари) може да се заменува за 
285,71 акции вредни 9,375 денари. Конверзиската вредност на обврзницата во 
тој случај е: 9,375 денари х 285,71 = 2.678,53 денари. 

Конвертибилната обврзница е слична на обврзницата  со варант. 
Најважната  разлика е што обврзницата со варанти може да биде одвоена на 
различни поединечни хартии од вредност, а конвертибилната обврзница не 
може. Конвертибилната обврзница му го дава правото на имателот да ја 
размени за одреден број акции во кое било време до датумот, и на самиот 
датум, на достасување на обврзницата.  

Приоритетните акции често може да се конвертираат во обични акции. 
Конвертибилната приоритетна акција е иста како конвертибилната обврзница, 
со таа разлика што има бесконечен датум на достасување.  

Кај конвертибилните хартии од вредност познати се изразите: однос на 
конверзија, цена на конверзија и премија на конверзија. Цената на 
конверзија и премијата на конверзија подразбираат дека обврзницата се 
продава по номинална вредност. Ако обврзницата се продава по друга цена, 
изразите не значат многу. За разлика од тоа, односот на конверзија може да 
има значајно толкување без разлика на цената на обврзницата. Што 
претставува однос на конверзија?  За да се објасни односот на конверзија 
треба да се разгледа пример на конвертибилна обврзница чие достасување е, 
на пример, 2015 година и чиј однос на конверзија е 12,52. Ова значи дека 
цената на конверзија е 1.000$/12,52= 79,87$. Ако акциите, на пример, од некое 
акционерско друштво се продаваат за околу 71,93 $ во таков случај станува 
збор за премија на конверзија од 11%.  
 

Корпоративни обврзници 
Корпоративните обврзници претставуваат  должнички долгорочен 

финансиски инструмент на задолжување издадени од страна на 
претпријатијата. Какви се нивните карактеристики, какви видови постојат со 
детален опис на секој од нив задржувајќи се на нивните специфични 
карактеристики, какви се ризиците поврзани со корпоративните обврзници и на 
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крај кои се предностите и недостатоците на овој инструмент е целта на овој 
дел. 
 

Карактеристики на корпоративните обврзници 
Корпоративните обврзници по дефиниција се долгови кои се емитуваат од 
страна на корпорациите, претпријатијата за акумулирање средства, со што се 
обврзуваат на купувачите  на однапред утврден датум да им ги плаќаат 
утврдените купони, а на датумот на доспевање да им ја платат и главницата на 
обврзницата. Купонската стапка е во најчест случај фиксна за целото 
времетраење на животниот век на обврзницата. Имателите на корпоративните 
обврзници, т.е инвеститорите споредбено со имателите на другите хартии од 
вредност издадени од компанијата емитент, на пример општи или приоритетни 
акции, имаат приоритет во наплатата на своите побарувања. Приоритетната 
позиција за право на наплата во однос на другите доверители и сопственици се 
однесува како на вкупните приходи на претпријатието, така и на вкупниот имот 
на компанијата емитент и тоа за износот на вкупните обврски кои произлегуваат 
од обврзниците (главницата и купоните).  
Корпоративните обврзници најчесто се во форма на обврзници со утврден рок 
на достасување,т.н. term bonds, што значи тие имаат важност неколку години по 
што достасуваат и стануваат наплатливи. Ако некаква обврска не била платена 
пред тој рок, се плаќа на датумот на доспеаност. Рокот на важност може да 
биде пократок или подолг. Најчесто рочноста на корпоративните обврзници се 
движи од 20 до 30 години. 
 
Обврзници обезбедени со опрема (Equipment trust certificates) 

Овој вид корпоративни обврзници се најчесто предмет на издавање од 
страна на авионските компании и компаниите за одржување на патиштата за 
финансирање на нивната опрема. Инаку како залог опремата во споредба со 
недвижностите во вид на хипотека има значително поголема продажна 
вредност, за што се поприфатливи кај инвеститорите. Пред многу години 
железничките компании нашле многу погоден начин да ги финансираат своите  
потреби за набавка на опрема (локомотиви, вагони, коли и сл.), притоа 
задолжувајќи се по најниски каматни стапки на пазарите на корпоративни 
обврзници. Поради високата стандардизираност на опремата од возниот парк, 
таа можела да се искористи од многу различни железнички компании, за што 
важела за одлично осигурување.57„Но, ниту овие обврзници не се имуни од 
ризик. На пример, во 1981 и 1982 година, банкротството на две авиокомпании 
во САД предизвикала голема понуда на авиони на пазарот. За  работите да 
бидат уште полоши, пазарот за  употребени авиони веќе бил слаб поради 
светската рецесија, така што цените на половните авиони значително 
опаднале. Ова значи дека и обезбедените кредитори можат да не ги повратат 
своите средства со продажба на опремата.“58 
  
Неосигурени корпоративни обврзници (Debenture bonds) 
 

Неосигурените обврзници се долгови кои не се осигурени со конкретно 
ветување или средство, што не значи дека немаат право над имотот и 
заработувањата на емитентот. Имателите на ваквите  обврзници имаат право 
над  вкупниот имот на емитентот кој не е искористен за осигурување на некој 
друг долг. Овие обврзници, во случај на банкрот на компанијата издавач се 
отплаќаат откако целосно ќе биде отплатен осигураниот долг. Во контекст на 
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ова би ги споменале и т.н. субординирани обврзници. Статусот на имателите на 
ваквите  обврзници во поглед на наплатата на побарувањата е субординиран, 
бидејќи имаат ранг на наплата кој следи по плаќањата по осигурените 
обврзници и општиот долг кон другите кредитори.Затоа тие  имаат многу висок 
ризик, а за да го одржуваат интересот на инвеститорите и да ги компензираат 
за преземените високи ризици, тие носат и многу високи приноси или пак 
даваат некои други можности како на пример, конвертибилност во акции на 
компанијата. 
 
Гарантирани корпоративни обврзници (Guaranteed bonds) 
 

Гарантираните обврзници се обврски кои имаат гаранција зад која стои 
некој друг ентитет. Сигурноста на гарантираните корпоративни обврзници 
зависи од финансиската моќност на ентитетот-гарант како и од финансиската 
моќност на компанијата издавач. 
На крај, мора да се потенцира дека ниту еден  супериорен законски статус не е 
сигурна гаранција за заемодавачите дека нема да претрпат финансиски штети 
и загуби во случај  способноста на должникот да генерира приливи доволни да 
ги покрие обврските кон нив.  
 
Доходни корпоративни обврзници (income bonds) 
 

Овој вид обврзници се издвојуваат од останатите по високиот ризик кој 
го носат, а кој произлегува од тоа што компанијата ја исплатува  нивната 
камата, само ако има средства за тоа и ако може да ги подмири другите нејзини 
трошоци. Во спротивно, таа легално не е присилена  да го изврши плаќањето 
на каматата.  

 
Отповикливи обврзници (callable bonds) 

 
Корпоративните отповикливи обврзници содржат клаузула за 

отповикување, која им дава право на емитентите да ги откупат издадените 
обврзници во определен момент по нивното издавање, по цена која е еднаква 
или повисока од нивната номинална вредност. Оваа клаузула за отповикливост 
не е посакувана од страна на инвеститорите, за што емитентите како 
компензација за ваквата флексибилност нудат повисоки каматни стапки.  

Голем број корпоративни обврзници содржат одредби за отповикување, 
кои и даваат право на компанијата издавач да ја отповика обврзницата поради 
откуп. Обично долгот може да се отповика во некој ран период од нејзиното 
траење, често тоа се случува во првите пет години.59  Но, притоа, должникот 
мора да му плати на сопственикот на долгот премија покрај износот на долгот 
во оптек кога долгот се отповикува. 

Определувањето на компаниите на опцијата за отповикување на 
обврзницата е детерминирана поради две причини. Првата од тие причини се 
состои во тоа што, доколку дојде до паѓање на каматните стапки, компанијата 
цени дека може да ги исплати своите постојни обврзници и да издаде  кои било 
нови со пониски трошоци на име камата. Другата причина е што опцијата на 
отповикување и дава поголема флексибилност на компанијата. Меѓутоа ако 
стапките растат, инвеститорите немаат слична опција. Тие мораат или да го 
прифатат нискиот доход по основа на камата или да ги продадат своите 
обврзници притоа да се соочат со загуба. Меѓутоа, се разбира, дека 
инвеститорите не се така и толку наивни. Општо правило е дека колку што е 
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попривлечна  одредбата на отповикување за издавачот, толку е повисока 
купонската стапка на обврзницата.60 

Дали емитентот ќе ја искористи клаузулата за отповикливост и ќе ги 
отповика претходно издадените обврзници од своите  сопственици, зависи од 
пазарните движења на каматните стапки. Така, ако каматните стапки паднат, 
цената на обврзницата ќе порасне, и тоа некогаш над цената на отповикување, 
што ќе му овозможи на емитентот да изврши отповикување. Повеќе за 
обврзниците со клаузула за отповикување ќе објасниме во делот за другите 
видови обврзници, а во точката која се однесува на нив. 
 

Акционерска потврда. Обврзниците можат да се издадат и со 
акционерски потврди. Овие обврзници, слично како и конвертибилните 
обврзници, на сопственикот му овозможува да ја одвојат потврдата и купи 
обични акции по однапред одредена цена до одредениот датум. Само 
разликата овде, кај обврзници издадени со акционерска потврда, е во тоа што 
ако сопственикот одлучи да купува акции (со враќање или извршување на 
потврдата), сопственикот на обврзницата тогаш не мора да му ја врати 
основната обврзница на издавачот (што е случај кај конвертибилните 
обврзници). Наместо тоа ја задржува обврзницата и плаќа за додатната акција 
по цена што е одредена со потврдата. 

Општо обврзниците можат да се поделат на: неосигурени или осигурени 
(обезбедени со имот). Така, како главни категории на неосигурени обврзници 
се: задолжниците, подредените задолжници и доходовни обврзници, додека 
хипотекарните обврзници претставуваат најчест тип на осигурени инструменти 
на долгорочен долг.  
 Необезбедени обврзници, задолжници (Debentures). Поради фактот што 
задолжниците не се осигурени со некој имот на компанијата, во случај на стечај 
сопственикот на задолжницата станува обичен доверител на фирмата. Поради 
тоа инвеститорите ја гледаат моќта на заработување на фирмата, како свој 
основен извор на сигурност. Секако, корпорацијата не смее да заложи што било 
од својот имот (кој веќе не е задолжен) на други доверители. Сопствениците на 
заложниците мораат да внимаваат на општата кредитна способност на 
заемокорисникот, како би ги исплатил и каматата и главницата. Обично само 
успешни и кредитно-способни компании можат да издаваат задолжници.   
 Субординирани необезбедени обврзници претставува долгорочен, 
неосигурен инструмент на задолжување, со помало право на покритие од 
имотот и заработки, од некои други видови на долг. Познат е како јуниорски 
долг. Кај нив самото обезбедување е исто како и кај претходните обврзници. 
Меѓутоа, побарувањето врз основа на овие обврзници е со понизок приоритет 
(побарување од понизок ранг) во однос на задолжниците, но пред имателите на 
обичните и преференцијалните акции.  
 Доходовни обврзници се обврзници за кои исплатата на камата зависи 
од тоа дали каматата е заработена. Кај доходовните обврзници каматата ќе 
биде платена, единствено доколку издавачот заработува пари со 
реализацијата на проектот за кој се емитирани обврзниците, врз основа на што 
треба да се извршат каматните исплати. Може да постои кумулативна 
можност, кога за одредена година неисплатените камати се акумулираат и се 
исплатуваат во годината во која има добивка, но обично таквата обврска е 
ограничена на не повеќе од три години. Овој вид на обврзница му нуди на 
инвеститорот многу слабо ветување на фиксен принос.  
 Високо ризична обврзница е обврзница со висок ризик, со висок принос 
(најчесто неосигурена), рангирана под инвестициската оценка. Тоа се 
обврзница со ранг Ba (Moody‘s) или помал.  
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 Хипотекарна обврзница, како што истакнавме напред, претставува 
таков вид на обврзница, која е осигурена со хипотека на недвижен имот на 
издавачот. Емисијата на хипотекарната обврзница е осигурена со право на 
задржување (побарување од доверителите) на одреден имот на 
корпорацијата (обично недвижност). Со хипотеката е опфатен точно одреден 
имот, а хипотеката како правен документ, на имателот на обврзницата му дава 
право на задржување на таа недвижност. Пазарната вредност на покритието 
треба да биде поголема од износот на емитираните обврзници, за некој 
одреден износ, кој претставува гаранција за сигурност. Доколку корпорацијата 
не почитува некој дел од договорот за обврзниците, извршителот може 
присилно да ја наплати хипотеката.  

Хипотекарните обврзници се издаваат за да се купи некој конкретен 
неподвижен имот, кој потоа се заложува за да се обезбеди долгот.61 
Хипотекараните хартии од вредност се вид на хартии од вредност обезбедени 
со средства во форма на недвижности, кои честопати можат да бидат збир. 
Хипотекарните хартии од вредност се должнички инструменти, кои даваат 
условно право на сопственост над средството и се осигурени со средството 
што се финансира. Заемобарателот му обезбедува на кредиторот недвижност, 
во замена за правото  да ја користи во текот на времетраењето на должничкиот 
инструмент, а од друга страна се обврзува да ги врши плаќањата по основа на 
главнина и камата. Хипотекарниот залог е сигурност за кредиторот и тој  се 
брише во моментот кога долгот ќе биде исплатен. Тоа е долгорочен долг, 
чијшто рок на доспевање е од 25 до 30 години, но рокот може да биде и 
пократок, доколку тоа го овозможи заемобарателот. Во случај заемопримачот 
да не врши каматни плаќања по основ на хипотекарниот долг, кредиторот има 
право да ја преземе недвижноста и да го врати долгот преку продажба на 
недвижноста. Хипотекарните заеми можат да бидат со фиксна или 
флуктуирачка каматна стапка. 

Кредитните институции можат да располагаат со стотици индивидуални 
станбени и комерцијални хипотеки, кои здружени можат да служат како залог, 
колатерал за издавање на обврзница, што би резултирало во инструмент 
наречен хипотекарна хартија од вредност, или хартија од вредност осигурана 
со недвижност(mortgage backed security). Ваквиот процес е познат под поимот 
секјуритизација (securitisation), што подразбира здружување на средствата од 
заем со цел тие  да служат како колатерал за издавање обврзница.62 

Заложените средства се продаваат на група инвеститори (владини 
агенции или инвестициски банки), кои служат за „секјуритизирање“, 
обезбедување на долгот, и како такви можат да се продаваат на инвеститорите. 
Недвижностите можат да бидат станбени или комерцијални, во зависност од 
тоа дали станува збор за владини или невладини хипотекарни хартии од 
вредност. Во САД, на пример, тие можат да бидат издавани од структури кои 
претставуваат владино-финансирани претпријатија, како што се: Fannie Мае и 
Freddie Mac или тие можат да бидат издавани од приватни структури 
поставувани од страна на инвестициските банки.63 Невладините агенции кои 
издаваат хипотекарни обврзници, често добиваат осигурување на своите  
емисии, за да го зајакнат и зголемат својот  кредитен квалитет. 

Најголем пораст во издавањето на хипотекарни хартии од вредност во 
светски рамки е забележано на пазарот во САД во текот на деведесетите 
години на 20 век. Илустративно, неговата проценета големина на крајот на 1995 
година изнесувала некаде околу 1,8 трилиони американски долари со издадени 
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400 милијарди американски долари само во текот на последната година.64 Ова  
истражување ги навело следниве придобивки на хипотекарните обврзници: 

- Иако најголемиот дел од хипотекарните обврзници се колатеризирани и 
обезбедени со квалитетни средства, приносот што тие го носат е 
поголем во споредба со обичните корпоративни обврзници со ист 
кредитен квалитет.Тоа е така поради нивната комплексност и природата 
на нивните приноси да не бидат сигурни; 

- Широката разновидност на продукти на инвеститорите им нуди  голем 
избор во поглед на рочноста, готовинските приливи како и сигурноста, 
што им овозможува задоволување на своите  барања; 

- Хипотекарните обврнзици издадени од владините агенции поради 
својата  обезбеденост и гаранција од страна на владата, имаат подобар 
кредитен рејтинг. Имено, нивниот кредитен рејтинг ААА е поголем од тој  
кој им се доделува на корпоративните обврзници; 

- Големината на пазарот говори за неговата ликвидност, чија големина се 
споредува со онаа на пазарот на државни обврзници; 

- Континуираните месечни купонски исплати ги прават хипотекарните 
обврзници доста атрактивни, бидејќи таква особина не е 
карактеристична за најголемиот број останати видови обврзници. 

Рапиден пораст на пазарот на хипотекарни хартии од вредност е забележан 
и  на финасиските пазари во Велика Британија. 

Главна карактеристика на хипотекарните обврзници е тоа што иако плаќаат 
камата по фиксна каматна стапка, сепак, готовинските приноси по таа основа не 
можат да се знаат со точна сигурност. Тоа е така, бидејќи заемобарателот може 
да одлучи да плати поголем дел од главнината или целата главнина пред 
датумот на доспевање на инструментот. Ова е случај со сите хартии од 
вредност осигурени со хипотека. Иако некои кредитни институции наметнуваат 
пенали за предвременото плаќање на долговите, сепак кредиторите се 
соочуваат со ризикот од предвремено плаќање (prepayment risk). 

Несигурноста поврзана со наплатата на готовинските приливи е слична со 
онаа што произлегува од отповикливите обврзници, па затоа вреднувањето на 
хипотекарните обврзници може да го извршиме употребувајќи ист модел на 
вреднување како и кај отповикливите обврзници. Месечните плаќања на 
каматата, кои произлегуваат од конвенционалната  хипотекарна обврзница со 
фиксен принос се пресметуваат со употреба на следнава формула: 

I = Мм0 ,каде 

Мм0 е оригиналната вредност на хипотекарниот долг; 
I        се месечните  готовински плаќања од хипотекарниот инструмент 
r      е основната месечна каматна стапка 
n       е  времетраењето на хипотеката во месеци. 
Некои од хипотекарните обврзници вклучуваат и т.н. услужна такса. Оваа 

такса се  плаќа на обезбедувачот на хипотеката  за да ги покрие 
административните трошоци, кои се придружен дел во собирањето на 
каматните плаќања, праќањето редовни извештаи и други информации до 
заемобарателите, во обидите за наплата на задоцнети плаќања, процесоирање 
на системот и слични активности. Лицата задолжени за хипотеките, прават 
трошоци и при промена на сопственоста на имотите во случај кога 
заемопримателите не ги исполнуваат своите обврски за плаќање. Хипотеките 
можат да бидат сервисирани од страна на оригиналните кредитори, или пак од 
страна на трети лица кои стекнале право да ги сервисираат, а во замена за 
прибирање на  таксата.Кога таксата за услуги или сервисирање ја плаќа 
заемопримателот, тогаш месечните плаќања по основ на хипотекраниот долг се 
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составени од: трошоци за камата, трошоци за плаќање на главнината и такса за 
сервисирање. 
 

Ризик кај хипотекарните долгови65 
Иако хипотекарниот долг е долгорочен со рок на доспевање од 20 до 30 

години, сепак не посотои ограничување во поглед на големината на главнината 
што се плаќа. На пазарот во САД не постои казна во форма на пенали за 
предвременото плаќање на хипотекарниот долг. Во Велика Британија, пак, 
некои кредитори наплаќаат пенали за предвремената отплата на хипотекарниот 
долг. Пеналите се изразени во форма на дополнителна камата, на пример во 
вредност на шестмесечна камата по целосната отплата на долгот. Слободата 
на земопримачот да врши плаќања во момент утврден по свој избор е 
неповолна за кредиторот  кој нема сигурност за примањата на готовинските 
приливи од отплатите. Ова е пример за т.н. ризик од предвремено плаќање 
(prepayment risk). Имено, заемопримачот може да изврши предвремено 
плаќање на хипотекарниот долг поради повеќе причини. Најчеста причина е 
кога имотот, кој служи за осигурување на долгот се продаде, па отплатата се 
изврши одеднаш. Просечниот век на хипотекарните долгови на пазарот во 
Велика Британија е околу 8 години  и хипотекарните долгови се отплаќаат 
порано поради продажбата на недвижностите. Други причини за таква состојба 
се: кога имотот е одземан, конфискуван поради неможност на должникот да 
врши плаќања, кога доаѓа до промена на пазарните каматни стапки со што се 
зголемува атрактивноста во рефинансирање на долговите преку склучување 
договори со други кредитори по поповолни каматни стапки или пак, кога имотот 
се оштетил поради незгоди и природни непогоди. 

Инвеститорите, кои се здобиле со збир од хипотекарни долгови од 
кредиторите, се особено засегнати за ризикот од предвремено плаќање, а како 
своевидна форма на заштита практикуваат пресметување на идни очекувани 
парични приливи по основа на плаќањата, со примена на посебни финансиски 
модели. Ризикот од предвремено плаќање се споредува со истиот  кој 
произлегува од клаузулата за отповикливост кај отповикливите обврзници. 

Друга форма на ризик е ризикот должникот да западне во заостанати 
долгови и да не биде во можност да го плати хипотекарниот долг во рокот на 
доспевање, што е познат под терминот ризик од неплаќање (default risk). 
Кредиторите во обид да се заштитат од ризикот од неплаќање, вршат детални 
анализи и оценки на кредитоспособноста и кредитниот квалитет на 
заемобарателите, како и оценка на квалитетот на имотот што служи како залог. 
Истражувањата покажале дека колку поголем е депозитот уплатен од страна на 
заемобарателите, толку понизок е ризикот од неплаќање.66 Затоа многу 
кредитори ги заштитуваат средствата, на тој начин што ги унапредуваат 
фондовите преку барање на одреден депозит издвоен од капиталот на 
заемобарателот, кој вообичаено изнесува околу 25%, што се смета за доволен 
износ да ги заштити од обезвреднување на недвижноста. 
 
 
 
Видови хипотекарни обврзници67 
 

Хартии од вредност осигурани со хипотека се обврзници  кои се 
креирани од збир на хипотеки. Тие се формирани од хипотеки во форма на 
станбени или комерцијални недвижности или пак, мешавина од двата вида. 
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Обврзниците формирани од комерцијални недвижности се нарекуваат 
обврзници осигурани со комерцијална хипотека (commercial mortgage-backed). 
Постои листа на најразлични хипотекарни хартии од вредност. На пример би ги 
споменале т.н. поминати хипотекарни обврзници (mortgage pass-trough 
securities), колатеризираните хипотекарни обврзници (collateralized mortgage 
securities) и одземени хипотекарни обврзници (stripped mortgage securities). 
Обврзниците кои се креирани од збир на хипотеки купени од страна на владини 
агенции се нарекуваат агенциски хипотекарни обврзници (agency mortgage-
backed securities) и тие се ослободени од ризик како што е случај и со 
државните обврзници. 
Инаку, хипотекарните обврзници се креирани од страна на ентитет преку 
издвојување на недвижностите од неговата книга на недвижности што служат 
како залог, или пак, од книга на такви недвижности купена од страна на друг  
иницијален кредитор (честопати не постои врска помеѓу хипотекарниот заем и 
оригиналниот замодавател). Книгата со хипотеки, има номинална вредност, која 
е составена од вкупната вредност на сите индивидуални долгови. Долговите 
генерираат парични приливи во форма на каматни и плаќања на главнината и 
можни претплати. Редовните парични плаќања се примаат на ист датум секој 
месец, па затоа книгата, збирот на таквите  хипотеки наликува на обврзница, па 
затоа велиме дека обврзницата може да биде издадена, формирана од таквиот 
збир на хипотеки. Гореспоменатото можеме да го прикажеме во еден конкретен 
пример:68 

Инвеститор купува книга  која се состои од 5000 индивидуални 
хипотекарни заеми и има  вкупна вредност од 500 мил. американски долари. 
Заемите се искористени како залог за издавање  нова обврзница  и 
готовинските примања добиени од обврзницата ќе бидат исти како и примањата 
по основа на долговите. Издавачот издава 1000 обврзници со номинална 
вредност од 500.000$. Секоја обврзница ќе прима 1/1000 или процентуално, 
0,02% од вкупните готовински приливи добиени од хипотекарните заеми. 
Кај колатерализираните хипотекарни обврзници69, готовинските приливи од 
збирот на хипотеки се класифицираат приоритетно врз основа на класата на 
хипотекарниот инструмент, кој го има инвеститорот. Поврзувајќи се со 
претходно наведениот пример, тоа би значело дека би се издале три групи на 
хипотекарни обврзници со поединечна вредност од 100 мил. американски 
долари и пропорционално учество во приемот на  каматните готовински 
приливи, но со различни приоритети во прием на отплатите од главнината. 
Според тоа, рокот на доспевање на повисоката класа би бил пократок. 

Сега да се навратиме на  одземени хипотекарни обврзници70. Како што 
кажува нивното име, овие обврзници се создаваат преку изделување на 
каматните плаќања и плаќањата по главнината, на две индивидувални посебни 
готовински плаќања.Тоа му обезбедува на емитентот да издаде два вида  
специфични обврзници: IO–обврзница и PO-обврзница. 

Кај овој вид обврзници71 поради поделбата на каматните плаќања и 
плаќањата на главнината во посебни класи, формирани се две класи на 
обврзници кои  имаат право на прием на готовински плаќања само од една 
класа. Класата на обврзница, која прима само каматни плаќања се нарекува 
IO–обврзница (interest only), додека класата обврзница, која прима само 
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плаќања по основа на главнината се нарекува PO-обврзница (principal only). 
PO-обврзницата е слична со безкупонската обврзница, која се продава со 
дисконт, а на датумот на доспевање се плаќа нејзината номинална вредност. 
Приносот , кој емитентот на обврзницата ќе го оствари, зависи од времето на 
прием на предвремените плаќања. Колку побргу ги прими предвремените 
плаќања, толку поголем принос ќе оствари. Цената на PO обврзница флуктуира 
во зависност од промените на каматните стапки на хипотекарните заеми. 
Најголемиот дел од хипотекарните заеми се со фиксна каматна стапка, па ако 
се случи каматните стапки да паднат под купонската стапка на обврзницата, 
имателот на обврзницата би очекувал да се зголеми предвременото плаќање, 
бидејќи индивидуалните позајмувачи се стремат да го рефинансираат долгот, 
преку задолжување по пониската каматна стапка. Како одраз на тоа, цената на 
PO-обврзницата ќе се зголеми. Обратното се случува кога ќе дојде до пад на 
каматните стапки. 

IO –обврзницата е збир на готовински приливи и нема номинална 
вредност. Готовинските приливи ја претставуваат каматата на издадените 
хипотекарни долгови, па затоа повисоката стапка на предвремени плаќања 
води кон намалување на цената на IO–обврзницата. Тоа е така поради тоа што 
готовинските плаќања прекинуваат штом ќе се откупи главнината. Ризикот за 
имателот на ваков вид обврзница е дека предвремените плаќања ќе се случат 
толку брзо  што ќе доведат до прекин на каматните плаќања пред инвеститорот 
да го врати првобитно платениот износ за IO –обврзницата. Цената на IO –
обврзницата е функција на движењето на пазарните каматни стапки на 
хипотекарните заеми, но со поспецифична интерпретација. Имено, при пад на 
каматните стапки под купонската каматна стапка на обврзницата, повторно, 
стапката на предвремени плаќања се очекува да се зголеми. Ова ќе предизвика 
намалување на приемот на готовински примања за IO –обврзницата, бидејќи 
хипотекарните заеми ќе се исплатат многу брзо. Ова ќе предизвика пад и на 
цената на обврзницата, иако готовинските приливи ќе бидат дисконтирани по 
пониски каматни стапки. Обратно, при раст на каматните стапки, изгледите за 
идните каматни приливи ќе се подобрат, а предвремените плаќања ќе се 
намалат. Дисконтната стапка за готовиснките приливи ќе биде поголема, а 
цената на обврзниците може да се движи во двете насоки. Оттука, 
специфичноста на овој вид обврзници е тоа што нивната цена се движи 
правопропорционално со движењето на пазарните каматни стапки. Досега 
опишаните обврзници се обични, т.н. ванила обврзници, иако пазарот на 
хипотекарни обврзници изобилува со многу покомплицирани и посложени 
обврзници. 
 
 Обврзниците можат да се поделат и според каматната стапка. 
 Обврзници со класична (фиксна) каматна стапка. Обврзници се хартии 
од вредност со фиксен доход. Затоа како синоним се користи изразот „fixed-
income“, финансиски инструмент, кои содржат ветување дека имателот ќе 
остварува фиксен доход од оваа хартија од вредност. Во Р. Македонија, 
каматата вообичаено се плаќа месечно, квартално, полугодишно; во други 
земји (пр. Во САД, Велика Британија и Јапонија) вообичаено полугодишно, 
додека во континентална Европа каматата генерално се плаќа годишно.  
 Во последно време се појавуваат и обврзници со флуктуирачка 
(променлива) каматна стапка т.н. floating rate notes. Каматните стапки најчесто 
се определуваат со некој процент повисоко од ЛИБОР каматните стапки 
(London Interbank Offered Rate) или повисоки каматните стапки од Prime rate 
(каматни стапки што ги пресметуваат американските банки на своите најдобри 
должници). 
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 Обврзници без камата (zero bonds) или (zero coupon bonds)72. Како што 
кажува името на овој вид обврзници, станува за збор за инструмент по кој не се 
плаќа камата, но затоа се продава со висок дисконт во однос на неговата 
номинална вредност. За прв пат емисија на ваква обврзница се извршила од 
страна на ланец стоковни куќи во САД во 1981 год. кога таа била продадена по 
цена од 330 долари, а во моментот на нејзиното доспевање во 1989 год. за неа 
се исплатило 1000 долари.73 Каква инвестиција е бескупонската обврзница 
најмногу зависи од квалитетот на фирмата во однос на нејзиниот финансиски 
потенцијал да ги исплатува своите обврски, што аналогно на тоа го определува 
и ризикот од бескупонската обврзница. Кога емитент е нискоквалитетна фирма, 
веројатноста инвеститорот да претрпи загуби и да не ги наплати побарувањата 
е голема. 
Обврзници кои не носат камата, а се издаваат по цена која е под нивната 
номинална вредност и приходот на инвеститорот доаѓа во форма на капитална 
добивка кога тие се откупуваат. Согласно со тоа инвеститорот добива само 
едно плаќање: принос од продажба, доколку ги продаде пред достасаноста, или 
откупениот принос на достасаноста на крајот на периодот. Обврзниците со 
нулта каматна стапка вообичаено се издаваат со висок дисконт и целата сума 
се исплаќа на денот на откуп (номиналната вредност „at par“), познати се како 
дисконтни обврзници. Суштинската разлика меѓу цената на издавање и цената 
на откуп од достасаноста на обврзниците, кредитоспособноста на изнајмувачот 
и цената на пазарот на капитал.  
 

Други видови обврзници 
Покрај стандардните форми на обврзници, развиените финансиски 

пазари изобилуваат и со други видови  обврзници  кои се карактеризираат со 
поспецифични особини. Во продолжение следуваат другите видови обврзници: 
обврзниците со опција за отповикување и одолговлекување,  девизни 
обврзници, еврообврзници, високодоходовни обврзници и хипотекарни 
обврзници. 

Отповикување (повлекување) на обврзница. Кај многу емисии на 
корпоративни обврзници емитентот може од сопственикот на обврзницата да 
побара повторно да му ја продаде обврзницата по одредена (цена на 
отповикување-повлекување) цена - вообичаено над номиналната  вредност на 
обврзницата.  Ваквата разлика која постоимеѓу цента на отповикување 
(повлекување) и номиналната вредност на обврзницата се нарекува премија 
на отповикување (повлекување-исплата). Обично, емисиите на 
отповикувачките обврзници содржат одложена одредба за отповикување со 
која правото на отповикување (повлекување) се одлага на одреден број години 
по извршената емисија на обврзниците (вообичаено станува збор за 10 години).  
До отповикување на обврзница доаѓа во случај кога се јавува опаѓање на 
каматните стапки (што е пропратено со раст на цените на обврзниците), со тоа 
издавачот на обврзницата добива со отповикување (повлекување) на старите 
обврзници ( со повисока купонска стапка) со издавање на нови обврзници ( со 
пониски купонски стапки). Повлекување (исплата) на обврзниците може да се 
направи на разни начини. На пример, обврзниците можат да се повлечат со 
плаќање на една вкупна исплата на денот на достасувањето, со конверзија, ако 
се конвертибилни, со отповикување (откуп) или со периодична исплата. 
Периодична исплата е можна, кога е вклучен амортизациски фонд или сериска 
уплата. 

Одредба на амортизациониот фонд.  Кај многу обврзници постои 
одредба за амортизационен фонд, кој бара издавачот да повлекува одреден 
износ од емисија на обврзници порано во текот на години, особено ако станува 
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збор за обврзници на кои им се ближи достасувањето. Издавачот на 
обврзниците обезбедува средства на доверителот со чести исплати во 
амортизациониот фонд. Функцијата на овој амортизационен фонд се состои во 
тоа што акумулираната вредност на крајот се користи за повлекување на 
целокупната емисија на обврзници по доспевање или се повлекува одреден 
паричен износ на обврзници било на тој начин да ги купи на отворен пазар, или, 
пак, било на сомнително отповикување на обврзници за повлекување.  

Амортизационен фонд, се прави за да може да се повлече дел од 
емисијата на обврзници пред достасувањето. Од корпорацијата се бара 
периодично да ги исплатува ратите од амортизациониот фонд. На тој начин, 
дел по дел од номиналната вредност на обврзниците се исплатува.  
 Спротивен начин на исплата е балонската исплата во рокот на 
доспевање. Станува збор за исплата на долгот, која е многу поголема од 
претходните. Последната исплата е балонска и се исплаќа полната главнина на 
денот на доспевање.  

За разлика од балонските, сериските обврзници претставуваат таква 
емисија на обврзници, кои имаат различни рокови на доспевање. Сериските 
обврзници доспеваат периодично, сè до крајното доспевање. На пример, 
емисија на сериски обврзници од 20 милиони долари може да има 1 милион 
предодредени обврзници кои ќе доспеваат секоја година, во следниве 20 
години. За разлика од сериските, кај временските обврзници, сите обврзници 
имаат идентични рокови на доспевање.  

При издавањето на обврзниците, „во договорот за доверба“ може да 
биде наведено и својство на отповикување, кое му овозможува на издавачот 
да изврши откуп на хартиите од вредност по фиксна цена (или низа на фиксни 
цени) пред достасувањето. Кога обврзницата е отповиклива, цената на 
отповикување е обично над par вредноста на обврзницата. Цена на 
отповикување е цена по која издавачот може да ја откупи обврзницата со 
можност за отповикување. Цената често опаѓа со времето. Обврзницата може 
да биде отповиклива веднаш или тоа да биде одложено за одреден временски 
период. Можноста за отповикување и дава на фирмата флексибилност во 
финансирањето. Ако падната каматите на пазарот, ова може да ги отповика 
обврзниците и да го финансира работењето со поефтини трошоци на камати.  

Обврската на емитентот на обврзницата за исплата на фиксна камата по 
основа на издадената обврзница може да претставува проблем во услови на 
намалување на пазарните каматни стапки. Но, можност за решавање на 
таквиот проблем е постоењето на т.н отповикливи обврзници.Отповикливите 
обврзници се таков тип   обврзници кај кои емитентот има право да ги 
повлече, отповика, т.е. откупи по однапред определена цена.74 Правото 
емитентот да ги отповика веќе издадените обврзници го употребува во услови 
на намалување на пазарните каматни стапки, што му овозможува да емитува 
нови обврзници со пониски каматни стапки. Имателот на отповикливите 
обврзници во моментот на отповикувањето од страна на емитентот наплатува 
цена, која е вообичаено повисока од номиналната вредност на отповикливата 
обврзница, што е еден вид обесштетување поради губењето на неговото право 
да добива повисока камата во иднина. Важен аспект поврзан со овој тип 
обврзници е и моментот на отповикување, кој мора да биде јасно утврден во 
договорот за емитување на обврзниците. Имено, обврзницата може да се 
отповика веднаш или по истекот на определен временски период. 

Отповикливите обврзници му овозможуваат на издавачот да ги отповика 
пред нивниот рок на достасување, што значи нивно порано откупување. Оваа 
опција за отповикување е особено прифатена и применувана како од 
корпорациите, така и од локалните власти како издавачи на долг. Инаку, 
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обврзницата со опција за отповикување носи две негативни особини кои се 
однесуваат на нејзиниот имател. 

Најпрво, емитентот ќе ја отповика издадената обврзница во моментот 
кога пазарните каматни стапки се пониски од купонската стапка што ја плаќа тој. 
На пример, доколку купонската стапка на отповикливата обврзница е 10 %, а 
пазарната каматна стапка е 8%, во тој случај би било многу поволно за 
издавачот да ја отповика емисијата на која плаќа  камата со 10% купонска 
стапка и да ја рефинансира  со нова емисија на обврзници за кои ќе плаќа 
пониска камата со каматна стапка од 8%. На тој начин инвеститорот, како 
резултат на отповикувањето, се соочува со ризикот за реинвестирање на 
примените пари во инструменти кои ќе носат пониски камати. Второ, 
потенцијалот на отповикливите обврзници ценовно да аплицираат во услови на 
пад на пазарните каматни стапки е помал споредбено со оној кој го имаат 
конвенционалните, обичните неотповикливи обврзници. Тоа е така, затоа што 
цената на отповикливите обврзници останува на ниво на или околу цената на 
отповикување (која е висока во рамки на економичноста и исплатливоста на 
емитентите да извршат откуп) и не се зголемува во иста мера како што е 
случајот со споредливите неотповикливи обврзници. Поради веќе споменатите 
неповолности за инвеститорот кои ги носат отповикливите обврзници, пазарот 
бара од нив да обезбедат доволна компензација за нивните иматели, во форма 
на повисоки приноси во споредба со конвенционалните обврзници. Повисокиот 
принос е еден вид цена која се плаќа во замена за барањето до инвеститорите 
да го сносат ризикот поврзан со отповикувањето. 

Цената на отповикување, т.н. call price е цената што им се плаќа на 
имателите на обврзници во моментот на отповикување.Таа вообичаено е над 
номиналната вредност на обврзницата. Цената и времето на отповикување се 
дефинираат во планот за отповикување, т.н. call schedule. Најчеста причина за 
отповикување на обврзниците е тоа што емитентот може да изврши 
рефинансирање на потребите за позајмување по пониски каматни стапки, како 
резултат на добиен подобрен кредитен рејтинг. Така, при пониски каматни 
стапки, издавачот ќе ја отповика постоечката емисија и ќе ја замени со 
обврзници кои носат пониски купонски стапки. Друг мотив за отповикување на 
обврзниците кај емитентите е можноста да го вратат постоечкиот долг со 
пониска купонска стапка, па и во таков случај, следејќи го падот на каматните 
стапки, емитентот врши отповикување на постоечката емисија и нејзина замена 
со обврзници со пониски купони. 

Инвеститорите во ваквите обврзници се свесни за опцијата за 
отповикување поврзана со нив, а оттаму и за ризикот од инвестирањето во 
отповикливите  обврзници. Поради овие причини инвеститорите бараат 
повисоки приноси од држењето отповикливи обврзници, во споредба со 
неотповикливите обврзници со слично времетраење, издадени од исти  или 
слични емитувачи. 

Вообичаено постои период на т.н. заштита од отповикување (call 
protection), утврден во условите на обврзницата, во текот на кој обврзницата не 
може да биде отповикана. На пример, отповиклива обврзница со рок на 
достасување од 10 години не може да биде отповикана во текот на првите 5 
години од нејзиното времетраење.  

Ако претпоставиме дека постои ефикасен пазарен механизам, 
сопствениците на обврзници би имале исти информации за пазарните движења 
како и нивните издавачи, со што бараната премија која се споредува со 
приносот од држењето неотповикливи обврзници ќе ја дефинираат уште во 
моментот на издавање на отповикливите обврзници. Затоа, при ефикасен 
пазар заемопримачот не користи поволност од издавање отповикливи наместо 
неотповикливи обврзници, бидејќи поволностите од опцијата за отповикување 
се неутрализираат со високите трошоци за финансирање  од инкорпорирањето 
на таквата  опција.  
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Анализа75 

За отповикливите обврзници пазарот пресметува принос до доспевање, 
но исто така пресметува и принос до отповикување (yield to call). При 
пресметувањето на приносот до отповикување сe поаѓа од претпоставката дека 
обврзницата ќе биде отповикана на првиот датум за отповикување. 
Процедурата е иста како и за пресметката на нормалниот принос, што 
подразбира детерминирање на пазарната  стапка на приносот  која ќе ги 
изедначи сегашната вредност на сите идни парични текови со сегашната цена. 
За приносот до отповикување готовинските приливи се тие до првиот датум на 
отповикување. Вообичаена пракса при тргување со обврзници е пресметување 
на приносот до доспевање и приносот до отповикување и да се земе пониската 
вредност како принос на обврзницата. Всушност, инвеститорите и 
аналитичарите најнапред го пресметуваат приносот до првиот датум на 
отповикување, а потоа и приносот од сите можни датуми на отповикување и 
најниската од тие вредности ќе ја употребуваат како принос на обврзницата. 
Ваквата вредност се нарекува најлош принос (yield to worst).76 

 
Слика 5.77 Графички приказ на однос цена/принос кај отповикливи обврзници 

    Figure 5. Graphic review of  call-able bonds price-yield  relationship 
 

Како што забележуваме од дадениот графикон, односот цена/принос кај 
отповикливите обврзници искажан графички има конвексен облик. За обврзници 
со опција, што е своевиден случај со отповикливите обврзници карактеристична 
е негативната конвексност. Причината за таквиот облик е следнава78: во услови 
кога доминантниот пазарен принос за споредливи обврзници е повисок од 
купонската стапка на обврзницата, неверојатно е дека издавачот би ја 
отповикал обврзницата. На пример, ако купонската стапка на обврзницата е 
8%, преовладувачкиот принос на споредливи обврзници е 16%, не постои 
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веројатност дека емитентот ќе ги отповика обврзниците со купонска стапка од 
8%, за да издаде обврзници со  повисока каматна стапка од 16%. Бидејќи 
обврзницата  нема да биде отповикана, отповикливата обврзница има ист 
конвексен облик на односот цена/принос  како и неотповикливата обврзница за 
вредности на приносот повисоки од точката r на графиконот. 

Како што пазарниот принос се намалува, веројатноста тој да се намали 
уште повеќе до точка при која инвеститорот би имал корист да ја отповика 
обврзницата, се зголемува. Точното ниво на принос при кое инвеститорот ја 
смета емисијата подобна за отповикување не може да биде утврдено со 
сигурност. 

На графиконот на ниво на принос означено со r може да се забележи 
дека односот цена/принос за отповиклива обврзница се оддалечува од односот 
цена/принос за неотповиклива обврзница.  Да претпоставиме обврзница која 
може да се отповика на 104 единици.79 Во случај пазарниот принос да ја 
вреднува споредливата неотповиклива обврзница на 109 единици, тогаш секој 
рационален инвеститор не би платил 109 единици за отповиклива обврзница. 
Ако ја купиле отповикливата обврзница за 109 единици и ако таа била 
отповикана, тогаш би добиле 104 единици, што претставува цена на 
отповикување. 

Забележливо е дека за опсег на приноси под приносот означен со r 
постои ценовна компресија80-што значи дека постои лимитирано ценовно 
зголемување како што приносот се намалува. Делот од графиконот под точката 
r, кој го означува односот цена/принос на отповикливата обврзница, велиме 
дека има негативна конвексност. Негативна конвексност значи дека ценовната 
апрецијација ќе биде помала од ценовната депрецијација при голема промена 
на приносот. За обврзница која не е отповиклива и покажува позитивна 
конвексност, ценовната апрецијација ќе биде поголема од ценовната 
депрецијација при поголема промена на приносот. Важно е да се разбере дека 
обврзницата би можела да се тргува и над нејзината цена на отповикување и 
тогаш кога веројатноста таа да се отповика е голема. На пример, да 
претпоставиме отповиклива обврзница со време на доспевање 10 години и 13% 
купонска каматна стапка, отповиклива по една година по цена од 104 единици. 
Да претпоставиме дека стапката на принос на 10-годишна обврзница е 6%, а на 
едногодишна обврзница е 5%. Во услови на 6% каматна стапка за 10-годишна 
обврзница, инвеститорот ќе очекува отповикување на обврзницата за 1 година. 
Затоа, тој ваквата емисија ќе ја смета како да е едногодишна и следствено на 
тоа ќе го врши вреднувањето. Цената мора да биде одраз на фактот дека 
инвеститорот ќе добие 13% купонска камата за една година. Цената на ваквата 
обврзница ќе претставува сегашна вредност на идните два готовински прилива: 
1) 6,50 единици ( од 100 единици на номиналната вредност) купонска камата за 
шест месеци подоцна и 2) 6,50 единици купонска камата и плус цената на 
отповикување од  104 единици за една година подоцна. При дисконтирање на 
двата прилива со стапка на принос од 5% што претставува пазарна стапка 
(2,50% за секое полугодие), за едногодишна обврзница, цената е следнава: 

 + = 111,52 единици 

Цената е повисока од цената на отповикување, што значи инвеститорот е 
подготвен  да плати повисока цена од цената на отповикување за да ја купи 
отповикливата обврзница. 

- Принос до отповикување 

 Кај обичните обврзници пресметувањето на приносот до достасување ја 
опфаќа претпоставката дека обврзницата ќе се чува до моментот на 

                                                 
79 Frank Fabozzi. (2007).Bond markets, analysis and strategies.6th edition,Pearson Education,Inc., 

стр.386 
80Frank Fabozzi. (1993).Financial analysis.Journal, Andrew J. Kalotay, George O. Williams,стр.36 
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достасување. Но, тоа не е правило кај обврзниците што подлежат на можност 
за отповикување пред датумот на нивно достасување. 

Ризикот од отповикување на обврзницата за нејзиниот сопственик е 
илустриран на следнава слика: 
 

 
Слика 6.81 Крива на принос на еднонасочна и отповиклива обврзница 
Figure 6.  Straight and call-able bond yield curve 
 

Горната затемнета линија ја изразува вредноста на т.н. еднонасочна 
(односно неотповиклива) обврзница со номинална вредност од 1.000 долари, 
купонска стапка од 8% и 30-годишен период на достасување и тоа по различни 
каматни стапки. При пад на каматните стапки, може да дојде до значителен 
пораст на цената на обврзницата, која е пресметана како збир од  сегашната, 
дисконтирана вредност на идните плаќања. Да претпоставиме обврзница, што 
има иста купонска стапка и датум на достасување , но е отповиклива по 110% 
од номиналната вредност, или за 1.100 долари. Доколку дојде до пад на 
пазарните каматни стапки, сегашната вредност на идните приливи се 
зголемува, но сепак емитентот на отповикливата обврзница е заштитен, поради 
можноста за отповикување по утврдената цена на отповикување. Оттука, 
доколку таа е пониска од  сегашната вредност на идните отплати, емитентот 
може да ја отповика обврзницата од нејзиниот сопственик. Долната потенка 
линија на сликата ја претставува вредноста на отповикливата обврзница. Кога 
пазарните каматни стапки бележат позначителен пораст, ризикот да се изврши 
отповикување на обврзницата е помал.Тоа е така, поради фактот што збирот на 
сегашната вредност на идните приливи, кои ги исплаќа обврзницата е помал од 

                                                 
81Извор: З.Боди, А.Кејн, А.Маркус.Инвестиции.(2010). Превод, Табернакул, стр.464 



 160 

цената на отповикување, со што вредностите на еднонасочната и 
отповикливата обврзница се приближуваат и изедначуваат.Тоа не е случај при 
обратната ситуација, при значителен пад на каматните стапки. Во таков случај 
сегашната вредност на идните приливи е висока и повисока од цената на 
отповикување, па тоа е поволна можност за отповикување на обврзницата. 

Од оваа анализа може да се констатира дека инвеститорите се 
интересираат повеќе за приносот до отповикување отколку за приносот до 
доспевање во случај кога обврзницата содржи клаузула за отповикливост. 
Имено, начинот на пресметување на приносот до достасување е ист како и оној 
за пресметување на принос до доспевање кај обврзницата, со таа разлика што 
периодот до достасување се заменува со периодот до отповикување и 
номиналната вредност се заменува со цената на отповикување. 
Пресметувањето на приносот до доспевање честопати се нарекува и принос до 
прв повик, поради веројатноста емитентот да ја отповика обврзницата при 
првата можност  да го стори тоа. 

Најголем дел од отповикливите обврзници се емитуваат со период на 
заштита од отповикување. Како своевидна форма на заштита од отповикување 
е присутна и кај обврзниците кои се продаваат со дисконт, бидејќи и да дојде до 
значителен пад на каматните стапки, тие сеуште ќе се продаваат по пониски 
цени од нивната цена на отповикување и нема да бидат предмет на 
отповикување. 
 
Составни делови на отповикливата обврзница82 

 
Најдобар начин да се анализира отповикливата обврзница е да се 

разбере како обврзница  со која имателот му продава на издавачот опција што 
му овозможува дискрециско  право  да ја отповика од моментот на првиот 
датум на отповикување до датумот на доспевање. Имателот на обврзницата 
влегува во две одделни трансакции: прво, купување на неотповиклива 
обврзница од нејзиниот издавач по одредена цена и второ, продажба на право 
за отповикување на обврзницата на  нејзиниот емитент,  за кое прима одредена 
цена(тоа е опција за отповикување, бидејќи издавачот има право, а не обврска 
повторно да ја откупи обврзницата од нејзиниот имател на датумот на 
отповикување, кој претставува датум на истекување на важноста на 
опцијата).Тргнувајќи од тоа позицијата на имателот на обврзницата би била 
следнава83: 
 

Долга позиција на отповиклива обврзница = 
Долга позиција на неотповиклива обврзница + кратка позиција 
на опција за отповикување 

 
Оттука, цената на отповикливата обврзница е разлика од вредностите на двете 
компоненти: 

Цена на отповиклива обврзница = 
Цена на неотповиклива обврзница – цена на опција за 

отповикување 

 
 

Рефундирање (Refunding)84 
 

                                                 
82Livingston, M.(1993).Money and Capital Markets.2nd edition, New York Institute of Finance. 
83

Narayan, M.P., Lim, S.P.(1989).“The call provision on corporate zero-coupon bonds”.Journal of 

Financial and QuantitativeAnalysis, стр.91–103. 
84Brown, P.J.(1998).Bond Markets: Structures and yield calculations. Glenlake Publishing 

Company,стр.36 
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Терминот рефундирање (Refunding) се користи за да го опише процесот 
кога заемобарателот ја отповикува постоечката емисија на обврзници и ја 
заменува со нова емисија со пониски купонски стапки. Ова е дискрециско право 
на издавачот. Компанијата која се финансира преку издавање отповикливи 
обврзници се грижи за утврдување на најдобриот момент да се изврши 
отповикување на емисијата обврзници. При емисија на отповикливи обврзници 
приносот на отповикливите обврзници лежи над приносот на неотповикливите 
обврзници со ист рок на доспевање.Тоа е така, бидејќи ја рефлектира 
добивката од премијата за отповикување на имателот на обврзницата. Во 
определена временска точка од животниот век на отповикливата обврзница 
може да дојде до значителен пад на пазарните каматни стапки под купонската 
стапка на обврзницата, со што емитентите ја користат атрактивноста на 
опцијата за отповикување и вршат замена на позајмувањето. Притоа, првиот 
проблем со кој се соочува емитентот е тоа со каков тип  обврзница да го замени 
отповиканиот (откупениот) долг. Ако обврзницата што служи за замена е 
неотповиклива и има ист рок на доспевање како и првичната емисија, тогаш за 
да биде привлечен за инвеститорите,  емитентот мора да понуди иста стапка на 
принос како и постоечка емисија. Кога каматните стапки се значително пониски, 
тогаш издавачот мора да понуди определен распон, на пример ниво на стапки 
на принос на владините хартии од вредност што е пониско од распонот понуден 
на оригиналната, првична емисија на обврзници. 

Заемопримателите мораат да го имаат  предвид и времето погодно да 
се изврши рефинансирањето  и дали е поповолно да се одложи 
отповикувањето на обврзниците до некој понатамошен датум, па одлуката да 
се изврши рефинансирање во момент на значителен пад на пазарните каматни 
стапки е повеќе од важна. Ако пазарните каматни стапки паднат доволно, 
компанијата емитент има можност да изврши рефинансирање по пониски 
стапки на позајмување, а тоа е на трошок на постојниот имател на обврзницата. 
Затоа, постоењето на провизија на опцијата за отповикување како дел од 
условите на обврзницата е придобивка за позајмувачот и  мора да се 
применува со цел позајмувачот да има придобивка од секое намалување на 
каматните стапки. 
 

Консоли 
Станува збор за обврзници коишто немаат рок на достасување. Тие не 

престануваат да исплаќаат купони, немаат конечен датум на достасување што 
значи дека никогаш не достасуваат, односно се бесконечни. Овој вид  
обврзници уште се нарекуваат и “англиски конзоли”. Овие обврзници ги има 
издадено англиската банка и таа гарантира готовински исплати на имателот 
засекогаш. Нивната примена особено доаѓаше до израз посебно за време на 
војни (Наполеоновите војни против Англија) и депресии, кога Банката на 
Англија продолжуваше со исплата на обврските по овие обврзници. Исто така и 
САД има издадено такви обврзници со цел да се приберат средства за 
изградба на Панамскиот канал. Но, за разлика од англиските конзоли кај 
американската варијанта на конзоли има внесено клаузула (т.н. откупни 
провизии) во договорот за обврзницата која и дава право на владата да ги 
откупи од имателите, што истото и го направи владата на САД. 

Слично на овој вид обврзници во практиката се среќава пример на 
конзола која се нарекува преферирана акција. Станува збор за акција што ја 
издаваат корпорации и која на имателот му обезбедува фиксна дивиденда 
засекогаш. Инаку наведените инструменти се вреднуваат со формулата со која 
се пресметува бесконечност. 1.Пример, ако каматната стапка на пазарот 
изнесува 10%, конзолата со годишна исплата на камата од 50$ има вредност: 
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2.Пример, Колкава е стапката на принос до достасување на обврзница чијашто 
цена изнесува 2.000 парични единици и која вечно носи годишни каматни 
исплати од 100 парични единици? 
Решение: За пресметка на перпетуална обврзница, 
стапката на принос до достасување изнесува 5%. 

                                                     iC=  

 
каде што C= годишна исплата  =100 парични единици 
                PC= цена на перпетуална обврзница (консола) = 2.000 парични 
единици 
                iC= стапка на принос до достасување за перпетуална обврзница 
(консол). 

 
Рејтинг на обврзници 
 Треба да се истакне дека неможноста инвеститорите да добиваат 
информации кои се однесуваат на ризикот поврзан за обврзниците, особено 
ризикот на неплаќање, по разумна цена, може да придонесе до слабеење на 
пазарите.  
 Кај корпорациските обврзници, за разлика од државните, постои ризик 
дека компанијата - емитент може да западне во финансиски тешкотии и да не 
биде во состојба да ги исплаќа достасаните обврски по обврзници. Заради тоа 
е потребно постојано да се анализира и оценува финансискиот статус, т.е. 
способноста на емитентот да одговори на обврските. Со оваа анализа 
практично се одредува нивото на квалитетот на обврзниците како финансиски 
инвестиции. За одредување на квалитетот на обврзниците, т.е. за мерење на 
ризикот од инсолвентност во практиката се појавиле специјализирани рејтинг 
агенции. Најпознати рејтинг агенции се Moody’s, Investitor Service и Standard & 
Poor’s Corporation. Највисок кредитен квалитет кој рејтинг агенциите ги 
доделуваат се трократни А ( Ааа за Moody’s и ААА за S&P). Обврзниците со 
трократен А рејтинг имаат најнизок распон на принос во однос на 
достасувањето на слични трезорски хартии од вредност. 
Во продолжение ќе дадеме преглед за кредитен рејтинг кај обврзниците според 
мерењето на Moody’s и S&P: 

О б ј а с н у в а њ е Moody’s   S&P 

Најдобар квалитет; најмал степен на 
ризик 

Ааа ААА 

Висок квалитет; незнатно поголем 
долгорочен ризик во однос на прво место 

 
Аа1 
Аа2 
Аа3 

 
АА+ 
АА 
АА- 

Горно средно ниво; можни се оштетувања 
во иднина 

А1 
А2 
А3 

А+ 
А 
А- 

Средно ниво; недостасуват главни 
инвестициски карактеристики 

Bаа1 
Bаа2 
Bаа3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Шпекулативни емисии; умерена заштита Ba1 
Ba2 
Ba3 

BB+ 
BB 
BB- 

Мошне шпекулативно; мала сигурност за 
исплата на каматна стапка и главница 

B1 
B2 
B3 

B+ 
B 
B- 

Лоша положба на емисијата; можност од 
неплаќање 

Caa CCC 

Високо шпекулативна;со изразени 
недостатоци 

Ca CC 
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Најнизок квалитет; лоши изгледи за 
достигнување на стварното вложување 

C C 
D 

Извор: Web страницата на агенцијата Moody’s и Standard & Poor’s 
.www.moody`s.com;  www.standardandpoors.com  
  
 Според објаснувањата на Standard & Poor’s Corporation агенцијата, при 
одредувањето на рејтингот се прави анализа на следниве елементи: 

- веројатноста за појава на инсолвентност, која се оценува според 
капацитетот на емитентот за извршување на обврските навремено и 
според стимулативните услови (дефинирани и наведени во 
договорот); 
- оценување на природата и условите на самата обврска, која 
произлегува од поединечната обврзница; 
- оценка на степенот на заштита, како и на релативната позиција на 
обврските кои произлегуваат од дадената обврзница. Ова 
последното се однесува во случај на банкрот, реорганизација и некои 
други аранжмани кои произлегуваат од Законот за банкрот, а кои се 
однесуваат на регулирањето на правото на кредиторите.  

 
 
Меѓународен аспект на пазарот на обврзници 
 
Меѓународните пазари на обврзници се пазари на 

кои се тргуваат обврзници кои ги издават меѓународни синдикати, и ги нудат на 
инвеститорите во разни држави, истите се издаваат надвор од надлежностите 
на една земја и нудат обврзници во нерегистриран облик. Овој пазар на 
обврзници забележува мошне брз раст во последните неколку години. Таквиот 
раст, меѓу другото, се должи на потребата на инветситорите за остварување на 
меѓународна диверзификација на своите портфели (пример, растот на 
специјализираните американски взаемни инвестициони фондови кои вложуваат 
во offshore емисија на обврзници).  
 Од самото воведување на еврото го надмина јапонскиот јен како втор по 
ред најбарана светска емисија на должнички хартии од вредност, за да се 
повеќе го предизвикува и американскиот долар како водечка валута за 
деноминација на емисија на должнички хартии од вредност.  
 Меѓународните обврзници можат да се поделат на три главни групи: 
еврообврзници, странски обврзници и Бредиеви и државни обврзници. 
 Еврообврзниците претставуваат долгорочни обврзници кои се издаваат 
и продаваат надвор од земјата во која валута е изразена (пример: обврзници во 
доларска деноминација надвор од Европа или Азија). Можеби делува 
збунувачки, но терминот евро значи дека обврзницата не е издадена во валута 
на земја во која е деноминирана. Еврообврзниците за прв пат се имат појавено 
во 1963 година како начин и можност за избегнување на даноци и прописи. 
Американските корпорации биле ограничени со прописи за износот на 
средствата кои можат да ги позајмат во домивциланата замја (САД) за 
финансирање на прекуморските операции, додека странските емисии во САД 
биле подложни на посебни 30% данок на својата купонска камата. Во 1963 
година овие корпорации создадоа еврообврзница која обврзница ја 
деноминирале во разни валути што не спаѓа директно под прописите на САД. 
 Еврообврзниците обично се издаваат во деноминации од 5.000 и 10.000 
долари. Камата плаќаат годишно со година од 360 дена (еврообврзница со 
променлива стапка обично исплатуваат камата на секои 6 месеци врз основа на 
распон на некоја утврдена стапка, вообичаено ЛИБОР стапка). 

Во рамки на светските финансиски пазари се забележува сè поголемо 
растечко присуство, интегрираност и глобализација на пазарот на 
еврообврзници. 

http://www.standardandpoors.com/
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Пазарот на еврообврзници е важен извор на фондови за многу банки, 
корпорации како и за централните власти. Голема корист за пазарот на 
еврообврзници претставуваат придобивките во финансиското инженерство како 
и  неговата подложност на многу иновативни промени во доменот на 
должничкиот пазар на капитал.Тој продолжува да развива многу нови 
структури, како одговор на специфичните широки и разновидни барања од 
страна на инвеститорите. Инвеститорите честопати се појавуваат на пазарот на 
еврообврзници како резултат на некои ограничувања на нивните домашни 
пазари, па така еврообврзниците се дизајнирани за да репродуцираат особини 
на некои инструменти,  кои инвеститорите се спречени да ги купуваат во рамки 
на нивниот домашен пазар. Некои инструменти на пазарот на еврообврзници, 
пак, се дизајнирани да овозможат даночни придобивки.85 

Главна карактеристика на еврообврзниците е начинот на кој тие се 
издаваат, меѓународно, прекугранично и од страна на меѓународен синдикат во 
улога на преземач. Во поглед на регулативата, ниту една централна власт не е 
одговорна за реглулирање на пазарот на еврообврзници.86 

Еврообврзницата може да се дефинира како обврзница, која се плаќа 
во валутата на заемопримателот, но се продава надвор од неговата земја.Таа 
обично се продава од страна на интернационален синдикат на инвестициски 
банкари и вклучува обврзници продадени од компании во Швајцарија, Јапонија, 
Холандија, Германија, САД и Британија, кои се едни од најпопуларните земји. 
На пример, американска компанија издава еврообврзница деноминирана во 
долари, а таа  ја продава во Лонодон, Париз, Токио или Франкфурт.87 Пазарот 
на еврообврзници е поделен на неколку сектори во зависност од тоа во која 
валута на издавање се деноминирани обврзниците. На пример, 
еврообврзниците деноминирани во американски долари се познати под називот 
„Евродолари“.  Префиксот „евро“ најнапред се користел за депозитите во 
американски долари кои се чувале во континентална Европа во периодот на 
1960 година. Во современата терминологија, префиксот „евро-депозит“ се 
користи за депозити кои се издадени во валута која не е карактеристична за 
земјата во која се врши емисијата и тие  не се ограничени на територијата на 
Европа. Историски гледано, како резултат на важноста на економијата на САД, 
а исто така како резултат и на големата маса инвеститори, најчеста валута во 
која еврообврзниците од секогаш биле деноминирани е американскиот долар. 
Првата еврообврзница се смета дека била издадена во 1963 година. Станува 
збор за обврзница на италијанската компанија од индустријата за изградба на 
автопати позната по името „Аутострад“, чија номинална вредност била 15 
милиони американски долари со рок на доспевање 10 години и 5,5% каматна 
стапка. Обврзниците биле деноминирани во американски долари и исплаќале 
годишна купонска камата во месец јули.88 

Имено, еврообврзниците не мора да се усогласат со регулаторните 
рестрикции кои се применуваат на домашниот пазар. 

Во прилог го наведуваме примерот на издадена еврообврзница во март 
2010 година од страна на „Америка Мовил“ , латино-американска компанија од 
областа на мобилната телефонија со следниве карактеристики:89 
Вредност: 2 милјарди $ 
Доспевање: 10 години 
Цена:993,56 $ за 1.000 $номинална вредност 
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88Kerr, I.(1984), A History of the Eurobond Market,.Euromoney Publications 
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Полугодишна купонска стапка: 5,% 
Такси:0,275% 

Иако големи издавачи на еврообврзници се големите мултинационални 
компании, национални и регионални власти и нивни агенции, светски 
организации како што е Светска банка или Азиска банка за развој и придружни 
организации на Европската унија, сепак, најголемите позајмувачи на 
меѓународниот пазар на обврзници (што го комбинира пазарот на 
еврообврзници и пазарот на странски обврзници) се финансиските институции. 
Светските истражувања покажуваат дека финансиските институции опфаќаат 
околу 75% од вкупната вредност $26,8 трилиони издадени обврзници во јуни 
2010 година. На корпоративните позајмувачи припаѓаат преостанатите $2 
трилиони, на властите околку $3,4 трилиони, а на меѓународните институции 
некаде околу $0,90 трилиони. 

Таксите во форма на задршки од каматните плаќања кои се присутни на 
пазарите на домашни и странски обврзници во САД биле причина за 
подгревање на растежот на пазарот на еврообврзници во периодот на 1960 
година. Поради можноста за избегнување на таксите кај обврзниците на 
доносител, инвеститорите се подготвени  да прифаќаат пониски каматни 
стапки. Многу компании во САД ја искористиле ваквата предност за 
намалување на нивните трошоци за финансирање. Развиената финансиска 
инфраструктура на пазарот во Лондон, каде што се одвиваат најголемите 
тргувања со еврообврзници, како и ликвидноста на пазарот во Лондон уште 
повеќе придонеле за развојот на пазарот на еврообврзници. Иако таксите во 
форма на задршки како и други регулаторни мерки подоцна биле укинати, сепак 
пазарот на еврообврзници и понатаму продолжил да напредува, бидејќи во 
споредба со другите пазари на капитал тој е најмалку подложен на такси, 
најнерегулиран и најудобен.90 
 
Примарен пазар на еврообврзници91 
 

Кога емисијата на обврзници е голема, позајмувачот добива корист 
преку нивно издавање на повеќе различни локации. Заемобарателот, кој сака 
да издаде еврообврзница стапува во контакт со инвестициски банкар да служи 
како водечки менаџер на група инвестициски  и комерцијални банки, кои ќе 
понудат обврзници на пазарот. Оваа група е позната под поимот синдикат 
(syndicate). Во периодот од 1980 до 2000 година, повеќе од 90% од емисиите на 
еврообврзници биле координирани од еден водечки менаџер.Тој вообичаено ги 
поканува коменаџерите да формираат група, која ќе помогне во преговарањето 
за условите со  заемобарателот, утврдување на пазарните услови и 
управување со емисијата. Банките во менаџерската група заедно со другите 
банки во преземачкиот синдикат, имаат улога на преземачи на емисијата на 
обврзници.Тие го заложуваат нивниот капитал  за да ја купат емисијата од 
заемобарателот по дисконт, којшто се нарекува преземачки распон. Повеќето 
од преземачите заедно со другите банки, се дел од групата, која ги продава 
обврзниците на инвестициската  јавност. Различни членови на преземачкиот 
синдикат примаат дел од распонот, кој зависи од бројот и видот на функциите 
што тие ги вршат. Водечкиот менаџер зема целосен распон, а банките, кои 
спаѓаат во групата што врши продажба примаат помал дел. 

До 1989 година, најголемиот дел од синдикати на еврообврзници 
употребувале метод на фиксна цена на повторна понуда при емисија на 
обврзниците. Според ваквиот систем, членовите на синдикатот се согласувале 
да продаваат обврзници само по претходно детерминирана цена, сè додека 
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водечкиот менаџер не биде сигурен дека зделката е широко поставена или 
додека пазарот значително не се придвижи. Во таков случај обврзниците се 
тргуваат по цени на она ниво кое ќе го постави пазарот, а во зависност од 
понудата и побарувачката. Како и да е, од водечкиот менаџер се очекува да 
продолжи да ги купува обврзниците по цената за повторна понуда. Проблем 
поврзан со ваквиот систем е тоа што некои членови на синдикатот не се 
обидуваат да ги дистрибуираат обврзниците до институциоанлните и малите 
инвеститори, туку повторно ги продаваат нивните распределени делови на 
водечкиот менаџер анонимно, во меѓувреме крадејќи ги преземачките такси. 
Потребно е околу 5 до 6 недели од моментот на одлуката на заемобарателот 
да издаде обврзници до моментот на прием на нето приносите од извршената 
продажба. 
 

Секундарен пазар на еврообврзници92 
 

Иницијално купените еврообврзници на примарниот пазар од страна на 
членовите на групата за продажба, можат повторно да бидат продадени пред 
датумот на нивното доспевање на други инвеститори на секундарниот пазар. 
Секундарниот пазар на еврообврзници е т.н.over –the counter или пазар преку 
шалтер, кој се состои од создавачи на пазарот и брокери поврзани со низа 
телекомуникациска опрема, со главно тргување во Лондон. Како и да е, важно 
тргување се врши и на пазарите на други Европски финансиски центри, како на 
пример: Цирих, Луксенбург, Франкфурт и Амстердам. Многу комерцијални, 
инвестициски  банки и фирми за тргување со хартии од вредност држат широки 
портфолија на еврообврзници. Овие институции имаат улога на т.н. создавачи 
на пазарот („market makers“)93 на пазарот на еврообврзници, бидејќи тие ја 
дефинираат котацијата на цените на обврзниците во две насоки, продажна и 
куповна цена, а потоа се подготвуваат да тргуваат по тие цени. За најголемиот 
дел од трансакциите извршени на пазарот на еврообврзници клирингот, т.е. 
пребивањето се врши преку Euroclear, банка во Брисел, која е сопственост на 
повеќе финансиски институции.  

Странски обврзници претставуваат обврзници кои се издадени од 
компании и влади кои се надвор од домицилната земја на емитентот и обично 
се деноминирани во валута на земјата во која се издадени наместо во 
домицилната валута. Пример, јапонска компанија која издава обврзница во САД  
во доларска деноминација наместо во јени. Овие обврзници поради тоа што 
пред појавата на еврообврзницата се издавале мошне многу и затоа уште се 
нарекуваат и традиционални меѓународни обврзници. 

Во современиот свет на финансиите масовен е трендот на фирми   кои 
позајмуваат задолжувајќи се кај странски заемодаватели, но од друга страна 
поприсутни се и инвеститорите кои купуваат обврзници од странски емитенти. 
Покрај националните пазари на капитал, поголема масовност и растеж бележи 
меѓународниот пазар на капитал, чија локација е концентрирана во Лондон. Во 
тој контекст, како дел од меѓународниот пазар на капитал  им посветуваме 
внимание на странските обврзници и еврообврзниците. 

Странски обврзници претставуваат обврзници  кои се издадени од 
компании и влади, кои се надвор од домицилната земја на емитентот и обично 
се деноминирани во валута на земјата во која се издадени, наместо во 
домицилната валута. Пример, јапонска компанија која издава обврзница во САД 
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во доларска деноминација, наместо во јени.94 Со други зборови, фирмите 
издаваат обврзници во странски земји, но во валута на инвеститорот, односно 
странските обврзници се издаваат од позајмувачи од земја што е различна од 
земјата каде тие се продаваат  и се деноминирани во валута на земјата каде се 
продаваат. Ваквите обврзници имаат имиња кои произлегуваат од земјите во 
кои се продаваат.95 На пример, обврзницата „Јенки“ е обврзница деноминирана 
во долари, а продадена од неамерикански издавач. Слично, обврзниците 
„Самурај“ се обврзници деноминирани во јени, но продадени надвор од 
Јапонија, додека странски обврзници издадени во фунти во Велика Британија 
се нарекуваат „Булдог“. 

Многу е важно да се прави разлика помеѓу странските обврзници и 
еврообврзниците. Имено, како што веќе напоменавме, странските обврзници се 
должнички инструменти на пазарот на капитал, кои се издаваат од страна на 
странски заемобаратели на домашниот пазар на обврзници на друга земја. Како 
такви, тие се тргуваат на сличен начин како и другите инструменти на 
домашниот пазар. Најчесто емисиите се преземени од страна на поединечна 
банка или синдикат, како збир на домашни банки и се деноминирани во 
валутата на земјата во која се издаваат. Во денешното функционирање на 
високоинтегрираните финансиски пазари, разликата помеѓу странските и 
еврообврзниците станува сè помала. Најважен домашен пазар на странски 
обврзници е пазарот на американски долари, проследен со оној во евра, 
Швајцарски франци и Јапонски јени. Покрај нив, постојат важни пазари на 
странски обврзници во Австралиски и Канадски долари. 
 Бредиеви обврзници се меѓународни обврзници кои се појавиле во 
средината на 1980 година по пат на Меѓународниот монетарен фонд и 
програмата под спонзорство на централната банка во рамките на кои 
американската и други банки96 го извршиле разменувањето на доларските 
кредити на земјите со нови пазари за доларски обврзници кои ги издале 
надлежните земји (пример, Филипини, Мексико, Бразил). Овие обврзници имале 
многу долг период на доспевање од достасувањето на ветуваните изворни 
кредити и понизок ветен изворен купон (принос) од каматната стапка на 
изворниот кредит. Во многу од случаевите главницата и каматните исплати по 
обврзниците биле делумно осигурени со американски трезорски обврзници како 
залог заради зголемување на нивната атрактивност за инвеститорите.97  
 Близу 211,1 милијарди долари кредити на ЗВР беа претворени до 1998 
година во обврзници во рамките на Бредиевиот план, со топ емитентите од 
Бразил (22,1%), на Мексико (16%), на Аргентина (14,5%), на Русија (11,7%) и 
Венецуела (12,1%).  
 

Преференцијални акции (приоритетни) 
 Овие акции претставуваат хибриден вид на хартии од вредност кои 
имаат карактеристики и на обврзница и на обична акција. Сличноста со 
обичната акција се состои во тоа што претставува сопственички удел во 
компанијата емитент, а како обврзница вклучува фиксна периодична 
(дивиденда) исплата на рата. Поради тоа оваа хартија од вредност е меѓу 
обична акција и обврзница. Тоа значи дека приоритетната акција е над 
обичната акција но под обврзницата.  

                                                 
94Ристо Фотов (2010).Финансиски менаџмент. Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ 

Штип, стр.178 
95Зви Боди, Алекс Кејн и Ален Џ. Маркус.(2010). Инвестиции. Превод, Табернакул, 30стр, 

455стр.. 
96 ) Главни творци на овој пазар се холандските Ing Bank, Lehman, Salomon Bros, Citibank, 

J.P.Morgan Chase, Bankers Trust и Merill Lynch. 
97 ) Пример: номиналната вредност на исплатата на 30 годишна Бредиева обврзница може да да 

биде осигурена од владата на издавачот која ја пласира 30 годишна трезорска nul купонска 

обврзница на САД како залог на доверителски escrow сметка. 
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Приоритетна акција е сертификат за сопственост во акционерско 
друштво, која на имателот му обезбедува ограничено право на добивка, во вид 
на фиксен износ на дивиденда. Однапред определената висина на 
дивидендата, било во процентуален, било во апсолутен износ, е основната 
разлика меѓу приоритетните и обичните акции. Во случај на ликвидација или 
стечај, побарувањата на имателите на преференцијални акции се исплатуваат 
по побарувањата на доверителите, но пред побарувањата на обичните 
акционери. Обично, тоа е побарување ограничено на номиналната вредност на 
обврзницата. Иако приоритетната акција носи одредена дивиденда, стварната 
исплата на дивидендата е дискреционо право, а не фиксна обврска на 
компанијата.  

Во случај бордот на директори на компанијата да одлучи да не 
исплатува дивиденда, од која и да е причина, а најчесто затоа што на 
компанијата во тековното работење и е потребна готовина, имателите на 
преференцијалните акции најчесто имаат, право на кумулација, односно да 
добијат во иднина кумулирани дивиденди (без камати за доцнењата), пред 
имателите на обични акции да можат да ја добијат својата дивиденда. Никако 
неможе да се случи имателите на преференцијални акции да не ја добијат 
дивидендата, а сопствениците на обични акции да ја добијат. Спротивното е 
правило. Речиси во секоја емисија на приоритетни акции се дефинира 
кумулативна клаузула која овозможува секоја неплатена дивиденда да мора да 
им се исплати во целост, пред каква и да е исплата на дивидендите на 
сопствениците на обични акции. Тоа значи дека оваа хартија е релативно 
посигурна во однос на обичните акции.  
 Овие акции претставуваат хибридни финансиски инструменти, бидејќи 
имаат карактеристики и на обврзници и на обични акции. Постојат голем број на 
можни комбинации на вакви карактеристики, па оттука и различни видови на 
преференцијални акции. Така постои приоритетна акција со зголемена 
дивиденда, каде на сопственикот на акцијата му е дозволено да учествува во 
распределбата на зголемени дивиденди, ако обичните акционери примаат 
зголемена дивиденда.  
 Како основни карактеристики на преференцијалните акции се сметаат 
следниве: 

- не носат право на глас (заради својот приоритетен статус на право 
на имот или добивка, обично нема право на глас, освен ако 
компанијата не е во состојба да исплати дивиденди во некој 
определен рок); 
- имаат приоритетно право за наплата на дивидендата и за учество 
во ликвидационата вредност, при стечај во однос на обичните 
акционери; 
- обично дивидендната стапка е фиксна (во номинален или во 
процентуален износ од par вредноста); 
- преференцијалната дивиденда е кумулативна, што значи дека ако 
компанијата не исплатила дивиденда во одреден период, таа 
обврска се кумулира во текот на наредните години. Притоа, за да се 
исплати обичната дивиденда, услов претставува претходна исплата 
на кумулираната дивиденда. 

 
Постојат различни модалитети на 

преференцијалните акции:  
1. преференцијални акции со рок на доспевање; 
2. отповикливи преференцијални акции, кога сопственикот на 

акцијата може да ја поднесе истата на откуп, кај компанијата- 
емитент; 

меѓутоа, во практиката услов за ваков откуп е: 
- да постои доволно профит наменет за распределба; 
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- доколку нема доволно профит, откупот може да се изврши со приход од 
нова емисија на акции; 

3. се јавуваат преференцијални акции кои даваат можност покрај 
фиксна дивиденда да се учествува и во распределба на 
останатиот профит (партиципативни преференцијални акции) 
тоа значи дека стварната дивиденда исплатена во било која 
година може да биде поголема од ветуваната 

4. некумулативни преференцијални акции, кога дивидендата не е 
кумулативна, односно исплатата на дивидендата не се смета 
дека е задоцнета и никогаш не се исплаќа;  

5. преференцијални акции со флуктуирачка дивидендна стапка - 
дивидендата не е фиксна; 

6. конвертибилни преференцијални акции - кога имателот на 
акцијата има право да ја претвори во обична акција. 
Конвертибилните преференцијални акции често се користат при 
преземање на други компании. Заради оваа карактеристика 
можност на претворање на преференцијалните акции во обични 
се користат многу како начин на долгорочно финансирање што не 
е случај за неконвертибилните преференцијални акции. 

7. Можност за повлекување на преференцијалните акции. Со оглед 
на фактот што овие акции, како и обичните, немаат рок на 
достасаност што значи дека голем дел од овој вид акции 
остануваат во оптек засекогаш, а постои можност за повлекување 
на преференцијалните (приоритетни) акции. Поради тоа сите 
емисии на преференцијални акции имаат истакната цена на 
отповикување или отповикувачка цена, која е над изворната цена 
при нивно издавање и може да се смали со тек на време. 
Можноста за отповикување и дава на компанијата емитент доста 
флексибилен.  

8. Амортизациски фонд. Многу емисии на преференцијални акции 
овозможуваат амортизациски фонд, кој во еден дел осигурува 
правилно повлекување на преференцијалните акции. Овој фонд 
(амортизацискиот) е корисен за инвеститорите што во постапката 
при повлекување се создава притисок врз пазарната цена на 
преостанатите акции да се зголеми. 

 
Неконвертибилната приоритетна акција не се користи многу како начин 

на долгорочно финансирање. Еден од нејзините недостатоци се сосотои во 
даночниот третман. Имено, издавачот не може да ја одбие приоритетната 
дивиденда од данокот. Само контролираните монополи (пр. јавни комунални 
претпријатија) смеат да ја вкалкулираат приоритетната дивиденда во својата 
цена и да ги проследат на своите купувачи повисоките трошоци на 
приоритетната акција.  

Корпоративните приоритетни акции се користат како извор на средства 
бидејќи, за разлика од купонските камати кај обврзниците, дивидендата од 
приоритетните акции може да се пропушти без страв од стечајна постапка. За 
корпоративните инвеститори, приоритетната акција може да биде атрактивна, 
пример во САД,  може да од данок да заштитат и до 70% дивиденда. Сепак, 
основната предност на приоритетната акции е нивната флексибилност како 
финансиски аранжман. Дивидендата не е правна обврска на корпорацијата која 
ги издала, односно ако падне заработката на фирмата, дивидендата може да 
се избегне. Кај финансирањето со долг каматите мораат да се платат, без 
оглед дали ситуацијата во фирмата е добра или лоша. Втора предност на 
приоритетната акција е што нема рок на доспевање, односно, таа во основа е 
постојан заем. Тие се додаваат на основната главнина на фирмата и ја јакнат 
нејзината финансиска способност (после оданочување) со приоритетни акции 
се повисоки, имплицираните користи можат да ги компензираат таквите 
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трошоци. За разлика од должниците, имателите на приоритетни акции не можат 
да ја „однесат“ компанијата во стечај.  
 

Обични акции 
Обичната акција претставува темелно побарување на сопствеништво во 

претпријатие. По своите карактеристики обичните акции се разликува во многу 
нешто од останатите финансиски хартии од вредност (обврзници, хипотекарни 
кредити, приоритетни акции). Меѓу другото, посебно за потенцирање се: 

1. дискрециона исплата на дивиденда; 
2. статус на резидуално побарување; 
3. ограничена одговорност; и 
4. гласачки права. 
Кога компанијата има потреба од сопствен капитал, во износ што ќе и 

овозможи да користи поевтин зајмен капитал, со што ќе оствари оптимална 
структура на капиталот, се одлучува да пристапи кон емисија на обични акции. 
Сопствениот капитал е основа за задолжување на компанијата, за прибавување 
на туѓ капитал. Сопствениот капитал може да се обезбеди од интерни 
(акумулиран дел од нето добивката) и екстерни извори (емисија и продажба на 
обични и приоритетни акции).  

Акцијата претставува писмена исправа над сопственоста, која донесува 
променлив приход, односно, тоа е сопственичка хартија од вредност, која 
претставува доказ за сопственост на идеален дел од основната главнина во 
акционерското друштво.  

Обичните акции се хартии од вредност без рок на доспевање. Тие 
претставуваат удели во сопственоста на корпорацијата, а на обичните 
акционери им носат право да учествуваат во управувањето. Акционерите 
имаат ограничена одговорност за обврските на компанијата. Тоа значи дека 
одговараат со износот на вредноста на нивната инвестиција во компанијата, а 
не со својот личен имот.  

Можни се три механизми на контрола: 
1. Првиот механизам е контрола преку бордот на директори. 

Слабост на овој механизам е што понекогаш може да се создаде 
сојуз меѓу менаџерите и директорите. 

2. Вториот механизам е контрола преку борба за застапништво 
(proxy fight). Ова е случај кога на одредена група акционери, која е 
незадоволна од постојниот менаџмент, се обидува да собере 
доволен број гласови од отсутните акционери и да ги застапува 
тие гласови. Слабост на овој механизам е што постојниот 
менаџмент може да се избори за гласовите на акционерите со 
многу помалку трошоци отколку претходно споменатата група на 
акционери. 

3. Третиот механизам е преку т.н. пријателски понуди (tender offer). 
Кога одредена група на надворешни инвеститори се обидуваат да 
го откупат контролниот пакет на акции, пред сè, преку нудење на 
цена на акциите која е многу повисока од тековната пазарна цена.  

Побарувањето на обичните акционери кон компанијата е резидуално во 
однос на побарувањето на другите сопственици на капиталот, кој го користи 
компанијата. Ваквата резидуалност се однесува на 2 работи: 

- во однос на дивидендата, која се исплаќа 
последна во однос на каматите на обврзниците (заемите и преференцијалните 
дивиденди);  

- при ликвидација, побарувањата во однос на 
ликвидационата маса на обичните акционери се на последно место според 
приоритетот.  

Дивидендата кај обичните акции варира во текот на 
временскиот интервал на акцијата. Поради тоа добивката во текот на периодот  
t-1 до t може да се претстави како: 
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                  Pt – Pt-1         Dt 

 Rt = ------------ + ------  
                       Pt-1            Pt-1      

Каде: Pt = цена на акцијата во времето t. 
          Dt = дивиденда исплатена во време t-1 до t.  
 
Pt –Pt-1 

----------   = капитална добивка во текот на време t-1 до t. 
   Pt-1      
 
   Dt 
 ------       = добивка од дивиденда платена во текот на  
  Pt-1               времето t-1 до t. 
           
           Да претпоставиме дека во текот на минатата година да сме имале акција. 
Акцијата сме ја купиле за 40 денари (Pt-1 ) и практично сме ја продале за 45 
денари (Pt). Акцијата годишно носи дивиденда од 4 денари на последниот ден 
од годината. Нашата добивка од вложувањето во акцијата во тој случај може да 
се пресмета на следниот начин: 
 

         Pt – Pt-1         Dt        45 – 40      4 
Rt = ------------ + ------ = ---------- + ------ = 12,5% + 10% = 22,5% 
          Pt-1            Pt-1            40        40 
 Или добивката на акција во текот на минатата година изнесувала 22,5%, за 
12,5% капитална добивка и 10% од дивиденда. 

Со договорот за основање на корпорацијата се одредува одреден број 
на одобрени обични акции, односно максимален број на акции, кој компанијата 
може да го емитира. Со продажба, одобрените акции стануваат емитирани 
акции. Под акции во оптек се подразбираат емитираните акции, кои се во 
сопственост кај јавноста. Корпорацијата може да откупи дел од своите 
емитирани акции и да ги држи како трезорски акции.  

Кај обичните акции покрај пазарната постои и номинална вредност. 
Номиналната вредност на една акција е едноставно запишаниот број на неа 
или во договорот за основање и истиот има мало економско значење. Во 
билансот на состојба акционерскиот капитал се искажува како производ меѓу 
номиналната вредност и бројот на издадени акции. Во некои земји постои 
законски утврдена номинална вредност. Во САД и Велика Британија не постои 
законско утврдување на номиналната вредност, но вообичаено е таа да е многу 
ниска (пр. 1$). 

Дополнително уплатен капитал се средства кои компанијата ги прима 
од продажбата на обичните акции над номиналната вредност на акцијата. 
Разликата меѓу емитираната цена и номиналната или утврдена цена се 
одразува како премија на уплатениот капитал.  

Обична акција, која е одобрена без номинална вредност, во 
сметководството се води по оригиналната цена или според некоја утврдена 
вредност.  

Книговодствена вредност на една обична акција е акционерската 
главнина, односно вкупен имот минус обврски и приоритетни акции, поделена 
со бројот на акции во оптек. Да претпоставиме, за компанијата од примерот, 
дека генерирала уште 80.000$ добивка по оданочување, не исплаќа дивиденда, 
односно задржана добивка (акумулирана добивка) е 80.000$, така што 
акционерската главнина сега е 450.000+80.000=530.000$. Книговодствената 
вредност на акцијата е 53$. Во билансот на состојба, акционерскиот капитал се 
искажува како производ помеѓу номиналната вредност и бројот на издадени 
акции.        

Ликвидациона вредност најчесто е различна од книговодствената, износ 
по кој компанијата се продава минус трошоците за ликвидација, поделено со 
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бројот на акции. Пазарна вредност на акцијата е тековна цена по која се тргува 
со акциите. За акции со кои поактивно се тргува, котациите на пазарните цени 
се лесно достапни. Пазарната вредност на една обична акција е функција на 
тековните и очекуваните дивиденди на компанијата и предвидениот ризик 
за акцијата.  

Со акции на нова компанија се тргува преку шалтер, а како компанијата 
расте во финансиска сила, бројот на акционери и обемот на трансакции, така 
може да се квалифицира за котација на берза. Котација значи прием на 
хартијата од вредност за тргување на некоја организирана берза. Така 
прифатената хартија од вредност се нарекува котирана.  

Зборот акција има три основни значења: 

 Со зборот акција се означува дел од основната 
главнина, кој е определен (изразен) во еднаков 
номинален паричен износ, како и другите делови на кои 
е поделена основната главнина на акционерското 
друштво. 

 Со зборот акција се означува членството во 
акционерското друштво, односно го означува учеството 
на членот во акционерското друштво.  

 Со зборот акција се означува исправа, со која 
акционерското друштво потврдува дека нејзиниот 
имател поседува определен влог во друштвото (удел 
во основната главнина), како и дека има право на 
учество во добивката и право на учество во 
управувањето со друштвото.  

 
Акцијата како исправа се состои од 3 дела: 
Првиот дел од акцијата се означува како „обвивка на акцијата“ и таа 

мора да содржи некои основни елементи и изводи од одлуката за издавање на 
акции. 

Вториот дел се означува како „купонски табак“, кој ги содржи купоните 
за наплата на дивидендата. 

Третиот дел на акцијата е „талон“, со кој сопственикот на акцијата го 
остварува правото да добива нов купонски табак за наплата на дивидендата.  

На имателот на обична акција не му се гарантира дивиденда, ниту дел 
од средствата во случај на ликвидација на компанијата. Акционерот од 
акционерското друштво, може да добие неограничен износ на дивиденди 
(доколку постојат средства за таква намена) како и зголемување на капиталот 
инкорпориран во акцијата. Секоја компанија (деловен ентитет) на својот почеток 
мора да биде финансирана со капитал од сопствени извори, зашто интересот 
на кредиторите за финансирање на овие фирми, поради голема неизвесност 
т.е. големиот ризик, е незначителен. Финансирањето со сопствен капитал е 
трајно, т.е. нема рок на достасување и може да се ликвидира само во постапка 
на стечај и ликвидација.  

Трошоците на финансирањето со сопствен капитал (опортунитентен 
трошок) се повисоки од трошоците на финансирање со долгови (трошок на туѓ 
капитал). Акциите имаат и неповолен третман од аспект на оданочувањето. 
Имено обврските за исплата на камата на зајмениот капитал имаат третман на 
ставка што се одзема, додека исплатите на товар на добивката (дивиденда на 
обичните и приоритетни акции), не ја намалуваат основицата за оданочување 
на добивката.  

Во практиката постојат и т.н. класификациони акции. Една компанија 
може да издаде акции од класа А и класа Б. Меѓутоа, акциите од класа А се со 
право на глас, но без право на дивиденда, додека акциите од класа Б се без 
право на глас, но со право на дивиденда. Ваквото класифицирање на акциите 
се користи од страна на една група акционери, најчесто основачи на 
компанијата, за да ја задржат контролата (познат е примерот со компанијата 
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ФОРД). Во 1980 година Њујоршката берза донела одлука да не прима на 
листинг компании кои имаат издадено акции од различни класи. Меѓутоа, во 
1996 година, оваа берза го напушта ваквото правило со цел да ја задржи на 
листинг големата американска корпорација „Генерал Моторс“. Оваа компанија 
издала класифицирани акции по повод преземањето на други две помали 
компании.  

Разводнување на акционерската сопственост значи една иста 
вредност на акционерски капитал да се подели на помал број акции. Позитивен 
ефект ќе има ако инвеститорите сметаат дека претпријатието ова го прави 
бидејќи очекува подобра иднина.  
 

Права на акции 
При емисија на  нови акции, фирмите често ја користат можноста 

новоемитуваните акции да им се понудат прво на постојните акционери, по 
привилегирани услови. Емисијата на обични акции на постоечките акционери се 
нарекува понуда на права. На секој акционер му се издава опција да купи 
определен број  нови акции од фирмата по одредена цена во определен 
временски период, по опцијата истекува. Во одредени ситуации, може да се 
предвиди во статутот на фирмата превентивно право, што во таков случај, 
фирмата мора секоја нова емисија на обични акции прво да им ја понуди на 
постоечките акционери. Ваквата можност го гарантира пропорционалниот 
сопственички дел на секој сопственик. Емисијата на обични акции на 
постоечките акционери се нарекува понуда на права. На секој акционер му се 
издава опција да купи определен број нови акции од фирмата по одредена цена 
во определен временски период, по кој опцијата истекува. Условите на опцијата 
се прикажани како сертификати познати како варанти на акции или права. Со 
таквите права често се тргува на берзите за хартии од вредност или преку 
шалтер. За реализација на ваквата можност, фирмите што планираат да 
емитуваат акции во иднина издаваат т.н. права на купување акции, како 
посебен вид опција, достапна само на постојните акционери. Правата на 
купување акции претставуваат посебен вид  хартии од вредност кои им даваат 
на нивните сопственици можност да купат акции од новата емисија по однапред 
утврдена цена. Ваквата цена за разлика од варантите, при емисијата на 
правата е пониска од пазарната цена на акциите (обично таа се движи околу 
10-20%). Тоа ги стимулира постојните акционери да ги реализираат правата и 
да купат акции по повластена цена. Компанијата која издала права на акции 
може да дозволи на постоечките акционери да купат фиксен број акции по 
одредена цена во рок од, пример, 2 месеца.  

Условите на опцијата се прикажани како сертификати познати како 
варанти на акции или права и со таквите права често се тргува на берзите за 
хартии од вредност или преку шалтер.  

Треба да се потенцира дека процесот на издавање на права се 
разликува од процесот на издавање акции за готовина. Постоечките акционери 
се известуваат за тоа дека им се дава  права за секоја акција што ја 
поседуваат, обично тоа е едно право по акција. Извршувањето се случува кога 
акционерот врши исплата кај агент на фирмата (обично банка) и го предава 
потребниот број права. Акционерите имаат неколку избори: 1) да се запишат за 
целиот број акции на коишто имаат право, 2) да ги продадат сите права или 3) 
да не прават ништо и да остават правата да истечат. Меѓутоа, остануваат 
следниве прашања кои се поставуваат обично пред финансиските менаџери, а 
тоа се: 1) по која цена ќе им биде дозволено на постоечките акционери да ги 
купат новите акции?; 2) колку права ќе им бидат потребни за купување на една 
акција? и 3) каков ефект ќе има понудата на правата на постоечката цена на 
акцијата? 

По однос на цената на запишување, при понуда на права, тоа е цената 
по која постоечките акционери им е дозволено да купат акции. Секако, 
рационален акционер би се запишал за понуда на права само ако запишаната 
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цена е пониска од пазарната цена на акцијата на денот кога истекува понудата. 
Пример, ако цената на акцијата е 20 денари, а запишаната цена е 22 денари, 
ниту еден акционер не би се запишал. Имено, зошто би платил 22 денари за 
нешто што вреди 20 денари. 

Што се однесува за потребниот број  права за купување акција, кога се 
сака да се обезбеди нов дополнителен акцинерски  капитал, од 5.000.000 
денари, компанијата оди на нова емисија  акции по цена што е далеку пониска 
од пазарната цена на акцијата, пример ако цената на акцијата е 20 денари, со 
новата емисија се оди со цена од 10 денари, при што вкупниот потребен нов 
акцинерски капитал што треба да се обезбеди со новата емисија на акции се 
дели со запишаната цена и со тоа се добива бројот на новите акции кои треба 
да бидат издадени, или: 

Број на нови акции =  

Конечно, ефектот од понудата на правата за цената на акцијата може да 
се објасни со проследување на движењето на цената на акцијата. Имено, ако 
првично цената на акцијата била 20 денари и под претпоставка постојните 
акционери да поседуваат 2 акции пред понудата на правата, во тој случај 
вкупната вредност на уделот на секој  постоен акционер изнесува  2 х 20 = 40 
денари. Оттука, акцонерот што има 2 акции ќе добие 2 права. Компанијата при 
понудата на права на акционери со две права може да им дава можност да 
купат една дополнителна акција по цена од 10 денари. Во тој случај вкупниот 
удел  на акционерот што ќе ги употреби овие права и ќе купи нова акција ќе се 
зголеми за три акции и со тоа вредноста на новиот удел би изнесувал 40+10=50 
денари (првичната вредност од 40 денари + 10 денари платени на компанијата). 
Со оглед на тоа што акционерот сега поседува три акции, цената по акција би 
паднала на 50/3= 16,67 денари. 

Разликата меѓу старата цена од 20 денари и новата цена од 16,67 
денари го отсликува фактот дека старите акции имале право за запишување на 
новата емисија. Ваквата разлика мора да биде еднаква на вредноста на едно 
право  или со други зборови, 20-16,67=3,33 денари. 

Треба да се каже дека како што постои датум без дивиденда, овде 
постои датум без права. Имено, лице што има купено акција пред датумот без 
права ќе ги добие правата кога тие ќе се дистрибуираат. Лице кое ја купило 
акцијата на или по датумот без права нема да ги добие правата. 

Акционерите можат да ги искористат своите права или да ги продадат. 
Вредноста на едно право се одредува со помош на следнава равенка: 

 

ТВП=                           (1)                                       

Кога се продава правото издвоено од акцијата, неговата пазарна цена е 
пониска од претходно, во случајов едно право има вредност од 3,33 денари 
наспроти цената на акцијата со право од 16,67 денари. 

Оттука, произлегува дека новата пазарна цена на акциите на 
компанијата по понудата на правата ќе биде помала од таа што била пред 
понудата (од претходно 20 денари на 16,67 денари по понудата на правата). 
Колку што е помала запишаната цена, толку поголем ќе биде падот на цената 
при понуда на права.  
 Конечно, во што се состои практичната употребна вредност на 
примената на правата на акција денес? Се разбира, примарната цел на 
емисијата на права на акции се состои во задржување на постојната 
сопственичка структура , односно задржување на доминантната позиција во 
компанијата од страна на главните акционери и по новата  емисија на акции. 
Правата на акции претставува механизам на заштита на постојните менаџери и 
акционери од т.н. непријателско преземање на компанијата. 
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Трансакција на зајмување на акции 
 

 Ваквите трансакции најмногу се застапени на пазарите на хартии од 
вредност во САД. Со овој вид трансакција инвеститорот зајмува акции од друго 
лице, истите ги продава по една цена, а по извесно време на пазарот ги купува 
истите акции по друга (пониска) цена и со тоа ја затвора трансакцијата. Вакви 
трансакции се остваруваат од страна на инвеститорите, кои очекуваат паѓање 
на цената на одредена акција на пазарот. Постапката при ваквата трансакција е 
следната: заемокорисникот е оној, кој ги зема акциите на кредит. Тој контактира 
со својот брокер и бара од него да обезбеди извесен број акции од сметката на 
некој друг клиент на тој брокер. Откако овие акции се обезбедени, инвеститорот 
ги продава на трето лице кое се јавува како купувач на акциите. Брокерот е 
должен да ја извести компанијата- емитентот дека лицето- купувач на акциите 
поседува одреден број на акции од таа компанија. Дивидендите кои евентуално 
се исплатуваат за овие акции компанијата - емитент ќе му ги исплаќа на 
купувачот на акциите. Од друга страна, заемокорисникот на акциите, му ги 
исплаќа на заемодавачот дивидендите кои евентуално би требало да му се 
исплатат. На крајот од трансакцијата, заемокорисникот ги купува акциите од 
компанијата - емитентот на пазарот, а брокерот овие акции ги префрла на 
сметката на заемодавачот. Разликата помеѓу повисоката продажна и пониската 
куповна цена претставува бруто профит за заемокорисникот. Бруто профитот 
се намалува за износот на брокерска провизија за двете трансакции (купување 
и продавање), каматата што заемокорисникот би ја платил, доколку еден дел од 
парите за купување ги позајмил од брокерот или како надомест за гаранција, 
обезбедена од брокерот за извршување на оваа трансакција.  
 

Индекси на пазарите на акции  
 Движењето на цените на пазарот на хартии од вредност се врши со 
помош на индикатори кои се нарекуваат берзански или индекси на пазарите на 
акции. Тие (индекси) претставуваат популарен и практичен начин на 
изразување на информациите за движењето на цените на хартиите од 
вредност. Индексите на пазарите на акции имаат за задача да дадат одговор на 
основното прашање: како се движат цените на финансискиот пазар? 

Индексите можат да бидат составени на тој начин да го претставуваат 
финансискиот пазар  во целост или на поодделни негови сегменти, на пример, 
пооделни индустриски области или поодделни видови хартии од вредност. Тие 
(индексите) претставуваат композитен збир на акции на секундарниот пазар и 
можат да бидат просеци или индекси. Просеците се пондерирани или 
непондерирани просеци на цени на хартии од вредност. Индексите се 
пресметуваат како односи меѓу цени на хартии од вредност кои се разгледуват 
со базични пондерирани просеци на цени на избрани хартии од вредност. Такви 
просеци претставуваат: Дау Џонс системот на индекси (Daw Jones Averages) и 
Велју лајн композитен просек (Value Line Composite Average) како добро 
познати берзански индекси. Во втората група, која е значително голема  се 
опфатени најголем број берзански индекси. Како најпознат берзански индекс од 
оваа група е S&P 500. Треба да се каже дека постои различна опфатеност на 
хартии од вредност што го сочинуваат берзанскиот индекс, како статистичка 
компилација на цени од репрезентативни акции кои се вклучени во индексната 
корпа. Така на пример, S&P Composite 1500 опфаќа S&P 500, S&P MidCap 400 и 
S&P SmallCap 600). 

Во основа постојат два типа на пазарни индекси, според начинот на 
нивното пресметување: 

1. Ценовни индекси, кај кои релативното 
значење на поединечната хартија од вредност произлегува од висината на 
нејзината цена, во овој тип се вбројува Dow Jones Industrial Average(DJIA);  

2. Вредносни индекси, кај кои значењето на 
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поединечната хартија од вредност произлегува од нејзината пазарна 
капитализација, во овој тип се вбројува вредносниот индекс Standard and Poor`s 
500 (S&P 500).  

 
 Преку движењата на индексите на пазарите на акции инвеститорите ги 

добиваат информациите за поширок распон на хартиите од вредност на 
секундарниот пазар. Постојат неколку такви индекси на пазари на акции: Dow 
Jones Averages, Dow Jones Indexes, Nasdaq Stock Market, Standard & Poor`s 
Indexes, New York Stock Exchange и други. 
 Dow Jones индустрискиот просек претстаува индустриски просек на 
најчесто навдени индекси на пазарите на акции. Истиот се означува со DJIA. 
Прв пат е објавен во 1896 година, првин како индекс на 12 индустриски акции. 
Во 1928 година овој индекс се проширил и вклучил вредност на 30 големи  ( во 
смисла на продажба на акции и нивна вкупна актива) корпорации кои беа 
избрани од уредниците на The Wall Street Journal ( во сопственост на Dow Jones 
& Company). Последната ревизија на овој индекс е направена во 1999 година, 
кога дојде до замена на компаниите: Chevron, Goodyear Tire & Rubber, Sears и 
Union Carbide со Microsoft, Intel, Home Depot  и SBC Communications. 
  Dow индексот е ценовен пондериран просек, што значи дека цените на 
акциите на компаниите во индексите се собираат и делат со прилагодена 
вредност, според навдениот израз: 
           30 
 ∑ Pit / прилагодена вредност (број на акции кои  
           i=1                                              влегуваат во индексот) 
каде: Pit = претставува цена на секоја акција и во Dow 
                 индексот на денот t. 
NYSE композитен индекс. Во 1966 година њујоршката берза воспоставила 
NYSE композитен индекс заради создавање на сеопфатно мерило на 
целокупниот NYSE пазарот. Овој индекс го содржи во себе сите обични акции 
што се впишани на NYSE. Овој индекс понатаму е поделен на нови четири 
подгрупи и тоа: индустриски, превозни (транспортни), финансиски и комунални 
фирми. 
Standard & Poor`s 500 индекс. Standard & Poor`s имаат утврдено S&P 500 индекс 
кој се состои од акции на 500 најголеми американски корпорации впишани на 
NYSE и NASDAQ.  Акциите од NYSE се вклучени во S&P 500 индекс покриваат 
повеќе од 80% вкупната пазарна вредност на сите вклучени во NYSE. 
NASDAQ композитен индекс. Овој композитен индекс прв пат е утврден во 1971 
година. Истиот вклучува три категории на компании: индустрија, банки и 
осигурителни друштва. (стр, 240-243 Anthony). 
Табела 24: на коефициенти на корелации меѓу разни берзански индекси во 
САД: 

Индекс   DJIA   S&P 500 NYSE  AMEX 

DJIA    1.0       

S&P 500      .963     1.0   

NYSE      .949       .981   1.0  

AMEX      .675       .796     .836   1.0 

 
Извор: Francis J.K., 1986, str. 182. (цитиран според Dr Dejan B. Šoškić: 
Hartije od Vrednosti, upravljanje portfolio i invetsicioni fondovi, peto izdanje, 
Centar za izdavaćku delatnost- ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2009, str. 
88). 
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X. МЕНАЏМЕНТ НА ОБРТЕН КАПИТАЛ 

 
 Генерално, одлуките кои ги донесува финансискиот менаџмент 
можат да се поделат како менаџмент на средства (инвестиции) и менаџмент на 
обврски (извори на финансирање), кои можат да бидат краткорочни и 
долгорочни.  
 Под терминот обртен капитал се подразбираат обртните 
(тековните) средства. Тоа значи дека работен капитал се инвестициите на 
фирмата во краткорочни средства: готовина, пазарни хартии од вредност, 
резерви и побарувања од купувачите.  
 Под поимот нето-обртен капитал се подразбира разлика помеѓу 
тековните средства и тековните обврски (обртни средства - краткорочни 
обврски), фактички тоа е износот на обртни средства кој е финансиран со 
долгорочни обврски.   
 Најдобра и најсоодветна слика за ликвидноста на компанијата се 
добива со анализа на планот на паричните текови (кеш буџетот). Кеш буџетот, 
кој го планира приливот и одливот на пари се фокусира на она на што реално 
се смета, на способноста на фирмата да креира доволен готовински прилив, за 
да одговори на неопходниот готовински одлив.  
 Под терминот политика на обртен капитал се подразбираат 
основните политики на фирмата во однос на утврдување на: 1) целни нивоа за 
секоја категорија на обртните средства и 2) донесување одлука за тоа како 
обртните средства ќе се финансираат. 
 Ефикасната политика во управувањето на обртните средства 
започнува со нивно планирање, организирање и мотивирање за рационално 
користење. Бидејќи обртните средства се под влијание на голем број фактори, 
тие треба да бидат предмет на постојано следење, анализирање и 
истражување, со цел да се води ефикасна политика при нивно управување. 
Карактеристично за основните (нетековни) средства е тоа што тие го 
формираат основниот (трајниот) капацитет на репродукциониот процес и 
сукцесивно ја пренесуваат својата вредност на готовите производи и услуги. 
Коефициентот на вртење на основните средства во текот на годината е помал 
од еден. Обртните средства еднократно се трошат во репродукциониот процес 
и одеднаш ја пренесуваат својата вредност на готовите производи и услуги. Тие 
не се набавуваат да бидат трајно ангажирани во деловните процеси на 
претпријатијата, туку со нивното трошење да се добие и реализира готов 
производ - услуга или пак да се реализира трговска стока. Имено, за обртните 
средства е карактеристичен фактот, што деловниот ентитет одделните појавни 
облици не ги набавува со цел трајно да ги употребува, туку што побрзо да ги 
потроши (продаде) и тоа, благодарение на нивното трошење, односно со 
продажбата да добие обртни средства во некој друг облик. Според ваквите 
карактеристики на обртните средства може да се констатира дека тие во текот 
на една година (оперативен циклус) многу брзо се вртат во репродукциониот 
процес на претпријатијата и дека нивниот годишен коефициент на вртење е 
единица или поголем од единица.  
 Обртните (тековни) средства се готовината и другите средства за 
кои се очекува да бидат претворени во пари, продадени или потрошени во 
текот на еден нормален оперативен циклус на бизнисот, за време од една 
година. Тие континуирано циркулираат, низ секој оперативен циклус, ја 
менуваат формата: почнувајќи од парична форма, која во трансакциите на 
вложување добива преодна форма или материјална форма на резерви и на 
крај, со продажбата и наплатата се претвора во готови пари.    
 Во обртните средства покрај готовината (парите), спаѓаат и 
побарувањата, резервите и хартии од вредност наменети за продажба 
(тргување) и претплатените - однапред платени - расходи (пр. платена 
наемнина однапред, купена полиса за осигурување и сл.). Вишокот на готовина, 
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често пати се инвестира во акции и обврзници на други компании, како и во 
различни владини инструменти. Ако овие инвестиции се направени со намера, 
во блиска иднина да се продадат, тогаш тие се класифицираат како обртни 
(тековни) средства и се нарекуваат кусорочни вложувања или хартии од 
вредност за тргување. За голем број на претпријатија, вложувањата во 
побарувања од купувачите и резерви се многу значајни и доминантни во однос 
на вложувањата во фиксни средства. Потребно е да се направи разлика помеѓу 
оние краткорочни обврски кои специјално се користат за финансирање на 
тековните средства и оние краткорочни обврски кои претставуваат: 
 - тековни (краткорочни) обврски по долгорочни кредити; 
 - финансирање, кое е поврзано со изградба и кое по завршување на 
проектот ќе биде финансирано со издавање на долгорочни хартии од вредност; 
 - употреба на краткорочни кредити за финансирање на основни 
средства. 

Рационалното користење на обртни средства се однесува на 
остварување на максимален резултат со минимално ангажирани обртни 
средства. Оптимална комбинација на обемот и структурата на обртните 
средства е онаа, која го максимизира финансискиот резултат т.е. нето-
добивката на претпријатието. Затоа, целта на управувањето со обртни 
средства е да се овозможи со помал обем на обртни средства ангажирани во 
резерви, побарувања и готови пари и во услови на што е можно помал ризик, од 
нарушување на континуитетот на процесите, да се одржи способноста на 
деловниот субјект за плаќање на достасаните обврски.   
 Потребата за обртни средства е димензионирана од обемот на 
работењето и од траењето на оперативните циклуси во претпријатието. Обемот 
на обртните средства влијае директно врз расходите на финансирањето, а 
индиректно врз останатите трошоци на работењето, претпријатието настојува 
да го скрати траењето на оперативните циклуси, а особено циклусот на 
готовината, кој се јавува како дел од оперативниот циклус, намален за времето 
на одложеното плаќање на обврските.  
 Тековните средства се готовината и другите средства кои се очекува да 
се претворат во готовина, да се продадат или употребат за една година или за 
време на еден оперативен циклус, во зависност од тоа кој период е подолг. 
Имено, оперативниот циклус е една заокружена целина т.е. средно време 
помеѓу набавката на суровини, материјали и резерви на потрошен материјал и 
реализација на готовината преку продажба на производите за кои се набавени 
суровините, материјалите и резервите на потрошен материјал. Кога има повеќе 
оперативни циклуси во текот на годината, тогаш се користи периодот од една 
година. Ако оперативниот циклус е подолг од една година, се користи подолгиот 
период.  
 Во определен временски просек во претпријатието можат да бидат во 
тек повеќе оперативни циклуси, при што секој од нив може да се најде во 
различни стадиуми на извршување. Додека некои циклуси се во стадиум на 
започнување, или во среден стадиум, други се во стадиум на завршување. Во 
секој од нив се врзува определен обем обртни средства. Обртните средства 
што во определен момент се ангажирани во сите оперативни циклуси во тек, ги 
чинат вкупните обртни средства на претпријатието.  
 Големината на вкупните обртни средства ангажирани во фирмата во 
определен момент е детерминирана од просечната дневна потреба од 
средства и од просечниот број денови на врзување на средствата во секоја 
форма (за материјали, побарувања и парични средства). Просечната големина 
на обртни средства е условена од обемот на работењето и од должината на 
оперативните циклуси, независно од изворите што ќе служат за нивно 
финансирање. Кога еден дел од вкупната потреба за обртни средства се 
финансира од средства на добавувачите (одложено плаќање на обврските за 
набавените материјали и услуги), реалната потреба на претпријатието од 
средства за финансирање на обртните средства е помала и е детерминирана 
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од должината на циклусите на готовината. Циклус на готовината е времето 
од моментот на исплатата на обврските спрема добавувачите за набавените 
материјали и услуги, до моментот на наплатата на побарувањата од купувачите 
за продадените производи. Просечниот циклус на готовина се добива кога од 
просечниот оперативен циклус ќе се одземе просечното времетраење на 
одложеното плаќање на обврските спрема добавувачите.  
 
Циклус на готовината (конверзија на готови пари)  

Во продолжение ќе биде претставен модел на циклусот на конверзија на 
готовината, кој се фокусира на должината на времето кога компанијата плаќа, 
инвестира во резервите и кога ги наплатува побарувањата или остварува 
принос од инвестициите. Моделот ги користи следниве термини: 

1. период на конверзија на резервите - како просечно време потребно да 
се претворат материјалите во готови стоки и истиот се пресметува со 
следнава равенка: 

Период на конверзија на резервите=  

 
2. период на наплата на побарувањата, претставува просечно време 

потребно побарувањата да се претворат во пари и се пресметува според 
равенката: 

 
Период на наплата 

на побарувања   =  ДСО= 
167.4

180

360

500.1

180

360

Продажба

Побарувања
 43,2 дена. 

 
3. период на исплата на обврските е период помеѓу набавката на 

суровините и ангажманот на работната сила и нивна исплата, кој се 
пресметува:  

  

Период на исплата=ДПО= 

360

стокипродаденинаТрошоци

тедобавувачиспремаОбврски




 

4. циклус на кеш конверзија која ги поврзува трите претходно дефинирани 
периоди, со што се добива време од кога фактички треба да се платат 
расходите за производство на производи за продажба и прилив на 
готовина од продажбата.  

Циклус на кеш  
конверзија      = Период на конверзија на резервите + период на наплата - 
Период на исплата= 79,7 +43,2 -8,9= 114 дена. 

 
Тоа значи дека 8,9 дена нормално треба да поминат за да се платат 

обврските кон добавувачите, 123 дена треба да поминат да се оствари 
готовина од производството и продажбата (80 дена во резерви и 43 дена во 
продажбата), така што нето- доцнењето на готовината изнесува 114 дена.   
 
Работен циклус и циклус на готовината  

Разгледувањето на работниот циклус и циклусот на готовината се во тесна 
врска со краткорочното финансирање коешто е поврзано со краткорочните 
деловни активности на фирмата. Ваквите активности генерираат шеми на 
приливи и одливи на готовина коишто се и несинхронизирани и несигурни. 
Несинхронизираноста произлегува од тоа што плаќањата во готово за суровини 
не се случуваат во исто време со добивањето на готовината од продажбата на 
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производи. Додека несигурноста, пак, е поради тоа што не се знае со сигурност 
како ќе оди продажбата и колку ќе изнесуваат трошоците. Работниот циклус го 
претставува временскиот интервал помеѓу пристигнувањето на залихите и 
денот кога е добиена готовината од побарувањата од купувачите. Значи 
работниот циклус се протега временски од пристигнувањето на материјалите 
до наплатата на готовината. Понекогаш работниот циклус се дефинира и на тој 
начин што го вклучува и времето од правење нарачка до пристигнувањето на 
материјалите. Практично должината на работниот циклус претставува збир од 
сумата на периодот на залихи и рокот за наплата на побарувањата од 
купувачите. Периодот на залихи, пак, го преставува времето кое е потребно да 
се порачаат суровини, да се произведе и да се продаде производот. Рокот на 
наплата на побарувањата од купувачите е времето потребно да се добие 
готовина од купувачите.  Готовинскиот, пак, циклус започнува од моментот кога 
се плаќа готовината за материјалите и завршува кога готовината е наплатена 
од побарувањата од купувачите. Според тоа временскиот распоред на 
готовинските текови се состои од работен циклус и готовински циклус. 
Готовинскиот циклус претставува разлика помеѓу работниот циклус и рокот за 
плаќање на обврските кон добавувачите. 

 
Готовинско буџетирање.  

Готовинскиот буџет претставува основна и примарна алатка на 
краткорочното финансиско планирање.  Тоа му овозможува на финансискиот 
менаџер за идентификација на краткорочните финансиски потреби. 
Готовинскиот буџет овозможува откривање на јазот во готовинските текови во 
временскиот распоред на готовинските текови. 

Табела на извори на готовина ( во милиони) 

 Прв 
квартал 

Втор 
квартал 

Трет 
квартал 

Четврт 
квартал 

Продажби 100 200 150 100 

Наплата на 
готовина 

100 100 200 150 

Почетни 
побарувања 

100 100 200 150 

Завршни 
побарувања 

100 200 150 100 

 
Одлив на готовински текови 

Одливите на готовина може да се поделат на четири основни категории: 
1. Плаќање на обврски кон добавувачи; 
2. Плати, даноци и други трошоци; 
3. Капитални инвестиции- станува збор за готовински плаќања за 

долгорочни средства; 
4. Долгорочно финансирање- во оваа категорија на плаќања спаѓаат 

каматата и основицата за неисплатениот долгорочен долг и исплатите 
на дивиденди на акционерите. 
 
Биланс на готовина 

Табела на одлив на готовина ( во милиони единици) 

 Прв 
квартал 

Втор 
квартал 

Трет 
квартал 

Четврт 
квартал 

Продажби 100 200 150 100 

Купувања 100   75   50   50 

Употреба на готовина 
Плаќања на обврски кон 
добавувачи 
Плати, даноци и други трошоци 

 
  50 
  20 
    0 

 
100 
  40 
    0 

 
  75 
  30 
    0 

 
  50 
  20 
100 
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Капитални трошења 
Трошоци на долгорочно 
финансирање: камати и 
дивиденди 

 
 10 

 
  10 

 
  10 

 
  10 

Вкупно употреби на готовина  80 150 115 180 

 
Краткорочен финансиски план 
Фирмите поради краткорочни финансиски проблеми, кои се генерираат од 
повисоките одливи од готовински приливи  се определуваат за опции за 
финансирање кои можат да се јавуваат како 1. необезбедено финансирање 
од банка, 2. обезбедено позајмување и 3. други извори.  
Необезбеден начин на финансирање 

Овој начин на финансирање на краткорочните финансиски потреби на 
фирмите може да се јави во облик на необврзувачки или обврзувачки кредитни 
линии. Необврзувачката кредитна линија претставува неформален договор 
којшто им овозможува на фирмите да позајмуваат до некоја однапред одредена 
граница без притоа да ја следат нормалната административна процедура. 
Каматната стапка на ваквата кредитна линија обично е еднаква на основната 
стапка на банката плус дополнителен процент. 

Обврзувачките кредитни линии се формално-правни договори и за нив 
обично фирмата плаќа и провизија на банката, која изнесува околу 0,25% од 
предвидените средства за секоја година. 

Обезбедени заеми 
Кај обезбедените заеми банките и останатите финансиски институции често 
бараат обезбедување на заемот. Обезбедувањето фирмите го вршат со 
побарувања од купувачи и со залихи. Побарувањата од купувачите се или 
пренесени или факторирани. Со пренесување, заемодавателот не само што 
има право на залог на побарувањето туку има право и на наплата пред 
заемопримателот. Со факторирањето практично станува збор за продажба на 
побарувањата од купувачите. Обезбедувањето на заемот со залихи се јавува 
во следниве облици: 

1. Залог на цела залиха; 
2. Потврда за доверен имот; 
3. Финансирање со јавно складиште. 

Други извори 
Фирмите често користат голем број  други извори на краткорочно 

финансирање. Најважни  од нив се издавањето на комерцијални документи и 
финансирање по пат на банкарски акцептни налози. Комерцијалните документи 
се состојат од краткорочни меници издадени од големи и високорангирани 
фирми. 

 
 

Одредување на целниот готовински биланс.  

Целниот готовински биланс претставува алатка со која се врши 
согледување на размената помеѓу опортунитетните трошоци што 
произлегуваат од премногу чување готовина и трговските трошоци кога се чува 
премалку готовина. Во случај фирмата да чува премали резерви на готовина, 
може да се случи состојба во која ќе мора да ги продаде атрактивните хартии 
од вредност (и можеби ќе мора подоцна да купи хартии од вредност за да ги 
надомести тие што претходно ги продаде) почесто отколку во случај кога 
готовинскиот биланс би бил повисок. Треба да се напомене дека вкуниот 
трошок на готовинските биланси претставуваат збир од опортунитетните 
трошоци и трговските трошоци, односно трошоците на тргување. 
 
Инвестициони и финансиски политики на обртен капитал 
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 Политиката на обртен капитал опфаќа две основни прашања: кое ниво 
на тековни средства е соодветно и како тековните средства треба да се 
финансираат? Постојат три алтернативни политики во однос на вкупниот износ 
на обртни средства: 
 Релаксирана инвестициона политика значи политика со која релативно 
голем износ на готови пари и пазарни хартии од вредност и резерви се држат и 
со која се стимулира продажбата преку либерална кредитна политика, која 
резултира со високо ниво на побарувања.  
 Рестиктивна инвестициона политика со обртни средства значи 
политика со која држењето на готовина, хартии од вредност, резерви и 
побарувања се минимизираат.  
 Умерена инвестициона политика со обртни средства значи политика 
која е помеѓу релаксираната и рестриктивната политика.  
 Постојат и алтернативни финансиски политики со обртните средства. 
Најголемиот дел од бизнисот се наоѓа под влијание на сезонски и (или) 
циклични влијанија. Пример, градежниците послабо работат во зима, а „пик“ 
имаат во пролет и лето. Слично, сите бизниси ангажираат поголеми обртни 
средства во услови на јака економија, а ги продаваат резервите и ги 
намалуваат побарувањата во услови на рецесија. Сепак, обртните средства 
ретко паѓаат на нула, односно постои обем под кој не паѓаат, кој се нарекува 
трајни обртни средства (permanent current assets) и тоа е ниво, кое е стабилно 
без оглед на сезонските и цикличните влијанија. Тоа е фактички најниско ниво 
на обртни средства, под кое истите не паѓаат. Обртни средства кои 
флуктуираат во зависност од сезонските и циклични варијации се нарекуваат 
повремени обртни средства. Начин на кој се финансираат трајните и 
повремените обртни средства се нарекува финансиска политика на обртни 
средства.   
 Финансиска политика која ги обезбедува средствата од извори, согласно 
времето на достасување се нарекува принцип на самоликвидација и се смета 
за умерена финансиска политика. Таквата стратегија ги усогласува средствата 
со обврските (изворите) и ги минимизира ризиците дека фирмата нема да 
одговори на достасаните обврски. Компанијата може да се обиде да ги усогласи 
средствата со обврските според времето на достасување (пример, очекуваме 
резервите да се продадат за 30 дена и ги финансираме со банкарски кредит од 
30 дена). Сепак, постојат два фактора кои оневозможуваат апсолутно 
поклопување: прво, несигурноста околу должината на „животот на средството“ 
и второ, сопствен капитал треба да се користи, а тој нема рок на втасување.  
 Агресивен приод е политика со која сите фиксни средства на фирмата 
се финансираат со долгорочен капитал, додека дел од трајниот обртен капитал 
на компанијата се финансира со краткорочни неспонтани извори за 
финансирање.  
 Конзервативен приод е политика со која сите фиксни средства, како и 
трајните обртни средства се финансираат со долгорочен капитал. Евентуален 
недостаток на средства се финансира од краткорочни неспонтани извори.  
 Агресивната политика се базира на употреба на краткорочни долгови, 
додека конзервативната ги користи истите многу поретко, а политиката која ги 
усогласува средствата и изворите според рочноста се наоѓа помеѓу двете 
споменати политики. Иако употребата на краткорочни кредити е поризична од 
долгорочните кредити, краткорочните кредити имаат и значајни предности. 
Една од предностите е брзината со која можат да се обезбедат, односно побрзо 
од долгорочните. Втора е флексибилноста, според која краткорочните извори 
имаат три предности: прва, трошоците за издавање на долгорочен долг се 
повисоки отколку кај краткорочните, второ, долгорочните долгови имаат скапи 
пенали за предвремена исплата (плаќање пред втасување) и трето, 
долгорочните кредити се стално оптоварени со провизии или со договорни 
обврски. Каматата на краткорочните кредити е генерално пониска отколку на 
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долгорочните, така што во нормални услови обезбедените краткорочни 
кредити, каматата на нив ќе биде пониска.  
 
Менаџмент на готови пари и пазарни хартии од вредност 
 Повеќе пати досега истакнавме дека основна цел на финансискиот 
менаџмент е максимизација на вредноста на компанијата, а вредноста зависи 
од паричниот тек (cash flow). Оттука произлегува дека менаџментот на готови 
пари е особено значајна задача на финансиските менаџери. Како еден дел од 
таа задача е определувањето на обемот на потребни готови пари на 
компанијата, за да се обезбеди нормално извршување на операциите. На прв 
поглед решението изгледа многу едноставно, да се држи што е можно повеќе 
готовина. Но кеш парите не носат принос, тоа се непродуктивни средства. Така, 
ако компанијата има повеќе кеш, приносот на акционерите нема да се 
максимизира. Тогаш, како идеално решение изгледа она, според кое, 
компанијата би ги инвестирала сите готови пари во продуктивни средства за 
кои се очекува да донесат принос. Ова не е можно за повеќето фирми, поради 
тоа што најчесто приливите не се поклопуваат со одливите на парите и 
спротивно. Оттука, идеален бизнис на готовината е некаде помеѓу двете 
екстремни позиции (максимално држење на готовина и недржењето воопшто).  
 Покрај готовината, предмет на анализата ќе бидат и ликвидните 
средства, кои лесно и брзо се претвораат во пари (near-cash assets), како што 
се пазарни хартии од вредност, кои имаат иста намена како и готовите пари. 
Покрај тоа ќе бидат прикажани кеш менаџмент техниките и најчесто 
користените видови на пазарни хартии од вредност.  
 Готовината и пазарните хартии од вредност се најликвидните форми на 
обртни средства и можат да се користат за исплата на сметки во рокот на 
нивното достасување, како и за намирување на секакви непредвидени 
издатоци. Готовината се готови пари т.е. форма на средства, во која 
дефинитивно се намируваат сите обврски. Тие се форма на средства што не 
носат добивка, но која е потребна за плаќање на трудот, на набавените 
материјали и фиксни средства, на даноците, на отплатите на главнината и 
каматата на користените кредити, на дивидендата на акционерите и на други 
обврски. Готовината е почетната и крајната форма на средствата на деловниот 
ентитет кои постојано циркулираат. Постоењето на готовинското салдо не е цел 
на фирмата, туку само потреба, т.е. подготвеност да се намират достасаните 
обврски. Готовината врзува одредена големина на средства, која наметнува 
определени расходи на финансирањето, целта на управувањето со готовината 
е салдото на готовината да се сведе на големина, што ќе овозможи нормално 
одвивање на работата на деловниот субјект, со најмали расходи од 
финансирањето.  
 Потребата од постоење на готовина и нејзино одржување во определена 
големина е потребно од следниве аспекти:  
-Вршење на платежни трансакции. Сите исплати и сите наплати се 
извршуваат во готови пари и паричното салдо што произлегува од овие 
потреби се нарекува трансакционо салдо. 
- Обезбедување компензација на банките при кредитно задолжување. 
Одобрувањето на кредит или вршењето на определени услуги, банката ги 
условува со преземање обврска од страна на деловниот субјект, на својата 
тековна сметка во банката да депонира или одржува како салдо, определен  
износ (определен процент од одобрениот кредит или од вредноста на 
услугата), за обезбедување компензација за извршените услуги и ова салдо на 
готовина се нарекува компензационо салдо.     
- Заштита од непредвидени флуктуации на наплатите и исплатите во 
готово. Поради можноста од променливоста на условите на работењето, може 
да се јават непредвидени исплати и наплати и одлагањето на непредвидените 
исплати може да предизвика негативни последици за деловниот субјект. 
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Поради тоа е неопходно да се одржува одредено парично т.н. заштитно салдо 
(како резерва).  
- Остварување на шпекулативни намени. Деловниот субјект има потреба да 
одржува определено парично ниво, за да биде способен да ја реализира 
корисноста од секоја поволна набавка, што може да се јави во текот на 
работењето. За ваква потреба, субјектите се повеќе прибегнуваат кон 
обезбедување можност за користење позајмени средства или кон држење во 
своето портфолио пазарни хартии од вредност. Потребното парично салдо за 
овие намени се нарекува шпекулативно салдо.  

Потребната големина на готовина, деловниот субјект ја утврдува во 
процесот на планирањето на својата активност. Врз основа на планирањето на 
обемот и динамиката на активностите, ентитетот го планира обемот и 
динамиката на паричните приливи и одливи во одделни делови од планскиот 
период, а врз основа на нив и големината на паричните средства. При 
утврдувањето на готовината се користат разни средства: буџетот на готовина 
(cash budget), планираниот биланс на успех и биланс на состојба, како и 
пресметката на нето-паричниот тек за трансакционите активности (разлика меѓу 
наплатите и исплатите).  
 Пазарните хартии од вредност се краткорочни, каматоносни 
инструменти на пазарот на пари што фирмите ги користат како привремена 
инвестиција за остварување принос на повремено слободните парични 
средства. Хартиите од вредност, во кои се врзуваат одредени средства, се 
чуваат за потребите од зголемување на салдото на готовината.   

Користењето на хартии од вредност како привремена инвестиција се 
јавува во следниве два случаја:  

- За финансирање на сезонски или циклични активности. Хартиите од 
вредност имаат за задача да го амортизираат влијанието на 
непредвидените осцилации во приливот и одливот на парични средства. 
Кога во текот на еден дел од годината се јавува поголем паричен прилив од 
потребата за исплата, а во друг недостиг од пари, ентитетот практикува 
вишокот на пари да го инвестира во пазарни хартии од вредност, а во 
периодот на поголема потреба за исплати, врши продажба на истите со цел 
да дојде до готови пари.  
- Да се одговори на познатите финансиски потреби (обврски). Кога 
компанијата го знае распоредот на обврските и нивните рокови, може да 
одлучи делот од готовите пари да ги инвестира во хартии од вредност за да 
оствари принос.  
Суштината на управувањето со парични средства се состои од 

проширувањето на алтернативите за нивно рационално користење. Имено, 
вишокот на финансиски средства да се пласира т.е. да се инвестира во хартии 
од вредност, со рок на достасување во блиска иднина. Краткорочните хартии од 
вредност остваруваат определен приход и во секој момент (при евентуални 
потреби) може да се трансформираат во готови пари. Со ова се остварува 
максимална рентабилност, добивање на приходи во вид на камата и се 
обезбедува платежна способност. Краткорочните хартии од вредност се 
краткорочен инструмент на финансискиот пазар и се неопходна резерва за 
обезбедување на солвентност.  
 За чувањето на ликвидна резерва во пазарни хартии од вредност, 
наместо во готови пари, решавачко значење имаат следниве фактори кои 
влијаат и при изборот за купување на краткорочни хартии од вредност: 

 Рок на доспеаност (Maturity) - деловните субјекти купуваат 
краткорочни хартии од вредност во смисла на привремено 
инвестирање на готови пари, кои инаку би биле неискористени за 
одреден краток временски период. Готовината инвестирана во 
краткорочни хартии од вредност се претпоставува дека не е потреба 
за итни исплати, но се очекува дека би биле потребни за блиска 
иднина, можеби и за неколку денови, недели или месеци. Во случај 
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кога има индикации дека паричните средства не се потребни за 
блиска иднина, во тој случај истите би требало да се инвестираат во 
долгорочните инвестиции што по правило имаат повисоки приноси- 
камати.  

 Ризик (Risk) - за краткорочните хартии од вредност, ризикот од 
неизвршување на плаќањето и ризикот на ликвидност се мали, а во 
таа насока и ризикот на каматни стапки е занемарлив. Вкупните 
ризици што се однесуваат на портфолиото на краткорочни хартии од 
вредност, кое што се состои од краткорочни инвестирања се помали 
отколку ризиците поврзани со долгорочните инвестирања, а 
согласно со тоа и каматната стапка е далеку пониска кога се 
инвестира во краткорочни хартии од вредност.  

 Ликвидност (Liquidity) - т.е. маркетабилноста (пазарноста или 
погодноста за промет) - генерално, ликвидноста на средствата се 
изразува преку тоа, колку брзо и лесно може да се купат и продадат 
на финансискиот пазар. Доколку средствата може да се продадат 
лесно, за краток рок, по цена приближна на нивната набавна 
вредност, се вели дека претставуваат ликвидни средства. Бидејќи 
краткорочните хартии од вредност се употребуваат како замена за 
готови пари и како привремени инвестирања, таквите средства се 
рангираат како ликвидни.  

 Приносот (приход) (Return, yield) - колку е повисок ризикот на 
хартијата од вредност, толку е повисок бараниот принос. Така 
финансиските менаџери, како и останатите инвеститори, прават 
проценка помеѓу ризикот и приносот, кога бираат пазарни хартии од 
вредност. Бидејќи портфолиото на краткорочни хартии од вредност е 
составено од високо ликвидни, краткорочни хартии од вредност, 
издадени или од државни институции или од многу рентабилни 
компании, ризикот, а со тоа и приносот од таквите инвестирања се 
релативно ниски споредено со другите инвестирања. Кога зборуваме 
за портфолио на пазарни хартии од вредност, менаџерите не треба 
да ја жртвуваат сигурноста за сметка на повисоки стапки на принос.  

 
 

Алтернативни дефиниции на работниот паричен тек.  
Во праксата и во литертурата се користат различни 

дефиници за работниот паричен тек на проектот. Но, различните пристапи на 
работниот паричен тек мерат иста работа. Тоа значи дека нивната правилна и 
точна примена, секогаш даваат односно водат до ист одговор, и нема еден 
подобар или покорисен од некој друг. Кога се зборува за паричен тек, 
едноставно значи дека станува збор за влезени пари минус излезни пари. 
Различноста во дефинирањето и дефинициите за работниот паричен тек 
всушност се однесуваат на различни начини на манипулирање со основните 
информации за продажбата, трошоците, амортизацијата и даноците при 
доаѓањето до паричниот тек. 

За конкретен проект и година што разгледуваме, да се претпостави дека ги 
има следниве проценки: 

Продажби  =1.500 евра 
Трошоци    =   700евра 

Амортизација  =  600евра 
Со овие проценки, може да се забележи дека EBIT е: 

EBIT = Продажба – Трошоци – Амортизација 
       = 1.500 евра - 700 евра - 600 евра  
       =    200 евра 

Повторно, ако се претпостави дека не се плаќа камата, па така данокот 
е: 
 Данок = EBIT х tc 
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                      = 200 евра х 0,34 = 68 евра 
каде што tc стапката на корпоративниот данок, е 34%. 
Кога ќе се стави сето тоа заедно, се добива дека работниот паричен тек на 
проектот, РПТ, е: 
 РПТ= EBIT + Амортизација –Данок 
                  = 200 евра +600 евра -68евра= 732 евра 
 

Постојат и други начини за утврдување на РПТ кои се користат. Ќе 
разгледаме неколку од нив: 
 
Пристапот одоздолу-нагоре 

Имајќи предвид дека игнорираме  какви било финансиски трошоци, како 
на пример камата, во пресметките на РПТ, нето приходот на проектот може да 
го запишеме на следниов начин: 
Нето приход од проектот= EBIT – Данок 
                                          = 200 евра - 68 евра 
                                          = 132 евра 

Доколку ја додадеме Амортизацијата на двете страни, се добива малку 
поразличен и општ израз на РПТ: 
 
РПТ= Нето приход +Амортизација 
        = 132 евра +600 евра 
        = 732 евра 
 

Ова го претставува пристапот одоздолу –нагоре. Тоа значи дека се 
тргнува од долната страна на сметководствената линија (нето приход) и ги 
додаваме назад сите непарични намалувања како што е амортизацијата.  
Секако, оваа дефиниција за работниот паричен тек како нето приход плус 
амортизација е точен само ако не постојат трошоци на камата кои се одземени 
во пресметката на нето приходот. 

 
Пристапот одозгора-надолу 
РПТ= Продажба-Трошоци-Данок =1.500 –700- 68=732 евра 

Овој пристап е одозгора –надолу, втората варијанта на основната 
дефиниција на РПТ. Овде се тргнува од врвот на билансот на успех со 
продажбите и се оди надолу до нето паричниот тек со одземање на трошоците, 
даноците и останатите трошоци. Практично се ставаат сите строго непарични 
ставки како амортизацијата настрана. 

 
Пристапот на даночен штит 

Овој пристап претставува трета варијанта на основната дефиниција на 
РПТ кој се нарекува даночен штит. Дефиницијата на РПТ на даночен штит е: 
РПТ = (Продажби –Трошоци) х (1- tc) + Амортизација х tc 

каде што tc е стапка на корпоративен данок. Под претпоставка дека tc =34%, 
излегува дека РПТ е: 
РПТ= (1.500 евра -700евра) х 0,66 + 600 евра х 0,34 
        = 528 евра + 204 евра 
        = 732 евра 

Овој резултат е истиот што претходно е добиен. 
Овој пристап РПТ го гледа составен од две компоненти. Првиот дел е: кој би 

бил паричниот тек на проектот доколку нема трошоци на амортизација? Во 
случајов, паричниот тек што ќе беше е 528 евра. Вториот дел од РПТ во овој 
пристап е одземањето на амортизацијата помножена со даночната стапка. Ова 
се нарекува амортизациски даночен штит. Се знае дека амортизацијата е 
непаричен трошок. Единстевниот ефект на паричниот тек со одземање на 
амортизацијата е намалување на даноците, што за нас е корисно. При 
постоење стапка на корпоративен данок од 34 %, на секое евро амортизација 
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се заштедува 34 центи данок, или во случајов одземањето на амортизацијата 
од 600 евра донесува заштеда од 204 евра= 600 евра х 0,34. 
 
 
Утврдување на оптимален однос меѓу финансиски средства и 
краткорочни хартии од вредност 
 

Функцијата на ефикасно управување со паричните средства се 
согледува преку потребата од перманентно билансирање меѓу солвентноста и 
рентабилноста, односно одржување на оптимално салдо на парични средства 
во секој момент. Секој суфицит на финансиски средства дејствува врз 
намалување на рентабилноста, а истовремено се намалува ризикот од 
инсолвентност. Ефикасноста на трансформација на финансиските средства во 
хартии од вредност и обратно, претпоставува дека пазарот на пари и пазарот 
на капитал функционираат совршено и тоа од аспект на ширината (поголем 
број на учесници и поголема географска дисперзија на учесниците), како и од 
аспект на нивната длабочина (способност на пазарите да апсорбираат големи 
количини хартии од вредност т.е. да постои брза купопродажба.98 Длабочината 
на финансискиот пазар е значајна при определување на оптималните односи 
помеѓу финансиските средства и краткорочните хартии од вредност со кои 
претпријатието треба да располага во определен период.  
 Ефикасното управување со краткорочните хартии од вредност 
подразбира примена на споредбена анализа меѓу трошоците и користа што 
претпријатието ја има од купувањето на краткорочните хартии од вредност, со 
цел да се утврди потребниот однос меѓу финансиските средства и 
краткорочните хартии од вредност, што ќе го изразуваат потребниот оптимум. 
Корисноста од купувањето на хартии од вредност е фактот што финансиските 
средства може да се претворат во средства што носат приход во вид на камата. 
При утврдување на оптимален однос меѓу финансиските средства и хартиите 
од вредност, треба да се има предвид следново:  

 опортунитетните трошоци на чување на финансиските средства 
(тие се изгубени приходи, кои што би се оствариле со пласирање на 
вишокот на финансиски средства над износот на неопходните 
потреби); 

 трошоците на трансакциите со финансиски средства 
(административни и манипулативни трошоци за купопродажба на 
хартии од вредност и посредничката провизија) и 

 трошоците, кои се јавуваат заради недостиг на финансиски 
средства. 

Оптималниот износ на финансиски средства ја претставува онаа висина 
на финансиски средства при којашто износот на сите овие трошоци е 
минимален.  

Оптималниот однос меѓу финансиските средства и краткорочните хартии 
од вредност може да се утврди со примена на Баумоловата формула99 за 
оптимален износ на трансформацијата на хартии од вредност во финансиски 
средства: 

Cash = 
 
k

OT2
 

Cash - оптимален износ на готови пари добиен од продажба на хартии 
од вредност или со задолжување  
Cash/2=оптимален просек на кеш баланс; 

                                                 
98 Бранко Трајковски и Гордана Трајковска, Управување со обртните средства, Прилеп, 1999 

година, стр. 247 
99 J.F.Weston, S.Besley, E.F.Brigham, Essentials of Managerial Finance; 1996, p.393-396 
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T - вкупен износ на нето-потребна готовина за трансакциите во 
набљудуваниот временски период (обично една година); 
O - фиксни трошоци за тргување со хартии од вредност или за добивање 
на заем (административни и манипулативни трошоци); 
K - опортунитетни трошоци од држење на готовина (еднакви на стапка на 
принос на хартиите од вредност или цена на зајмувањето за да се држи 
готовина - во вид на камати).  
 
За илустрација на примената на Баумоловата равенка го користиме 

следниот пример: 
О=150 денари 
Т=52 недели x 100.000 денари/неделно=5.200.000 денари 
к=15%=0,15 
Оптималниот износ на финансиските средства којшто би требало да се 

обезбеди со продажба на хартиите од вредност во еднакви временски 
интервали, во текот на определен временски период би изнесувал: 

Cash =
  

980.101
15,0

000.200.51502
  

Според пресметката по Баумоловата равенка, претпријатието ќе треба 
да ги продаде краткорочните хартии од вредност во износ од 101.980 денари, 
во оној момент кога салдото на финансиски средства изнесува нула, со што ќе 
се изврши зголемување на салдото на финансиските средства на 101.980 
денари.  

Овој модел претпоставува дека износот на финансиски средства во 
текот на временскиот период се движи во вид на испрекината крива.  

Баумоловиот метод се заснова на претпоставката дека движењето на 
финансиски средства може точно да се предвиди, а во тој случај 
претпријатието на почетокот на секој временски период може да купи 
определена количина краткорочни хартии од вредност и истите да ги претвори 
во финансиски средства во еднакви временски интервали, во текот на 
конкретен временски период, притоа водејќи сметка за трошоците на 
трансакциите и за опортунитетните трошоци за чување на финансиските 
средства.  

Со користење на параметрите на Баумоловиот метод може да се утврди 
и бројот на извршените трансакции во текот на годината. Со делење на 
вкупните трошоци во набљудуваниот временски период (Т= 5.200.000 денари) 
со оптималниот износ на трансфер на хартиите од вредност во финансиски 
средства (С= 101.980 денари) се добива бројот на извршените трансакции во 
текот на годината. Бројот на извршените трансакции за купопродажба на 
краткорочни хартии од вредност изнесува приближно 51 (5.200.000/101.980) или 
во просек претпријатието еднаш неделно во текот на годината врши 
трансформација на краткорочните хартии од вредност во финансиски средства- 
готовина.  

 
Техники на паричен менаџмент 

Паричниот менаџмент претставува поширока активност од 
предвидувањето на паричниот тек секој месец. Компаниите знаат дека 
ефикасниот паричен менаџмент и контролата на паричните текови го прави 
работењето на фирмата успешно. Паричниот менаџмент се сменил во 
последниве дваесетина години како резултат на два фактори: прво, 
релативната промена на каматните стапки, што значеше зголемување на 
опортунитетните трошоци од држење на готовите пари и ги охрабри 
финансиските менаџери да бараат поуспешни начини на паричен менаџмент и 
второ, развојот на нови технологии (посебно електронските трансфери на 
пари).  
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 Ефикасен паричен менаџмент опфаќа менаџмент не паричните приливи 
и на паричните одливи. Поконкретно, паричниот менаџмент опфаќа:  

- синхронизација на готовинските текови 
- употреба на флотацијата 
- забрзување на наплатата 
- обезбедување на извори таму каде е потребно 
- контролирана исплата. 

 
Синхронизиран готовински тек (cash flow) значи ситуација во која 

готовинските приливи се еднакви на готовинските одливи, што овозможува на 
компанијата да држи мал износ на готови пари (трансакциони биланси). Прием 
на готовината во фирмата коинцидира со исплатата, што овозможи на фирмата 
да ги намали банкарски заеми, да плаќа помали трошоци за камати и да го 
зголеми профитот.  

Терминот флотација доаѓа од зборот флоат (сплав), кој во 
финансиската терминологија означува разлика во сметководствените книги на 
фирмата и нејзината банкарска жиро (тековна) сметка. Терминот е поврзан со 
таканаречениот check-clearing процес, процес на инкасирање на чековите. 
Всушност, постои временска разлика од моментот кога компанијата го добива 
чекот и моментот кога парите ќе „легнат“ на нејзината жиро-сметка. Да 
претпоставиме фирма која издава во просек чекови, во износ од 5.000 долари 
дневно, а потребно е 6 дена парите од тие чекови да се „симнат“ од нејзината 
сметка. Тоа ќе значи дека книгите на фирмата (во кои веднаш се евидентираат 
издадените чекови) ќе покажуваат за 30.000 помал биланс отколку жиро-
сметката на фирмата во банка. Оваа разлика се нарекува исплатен флоат или 
исплатена флотација и се дефинира како вредност на чековите кои биле 
напишани и исплатени, но сè уште не се инкасирани во банкарскиот систем и не 
се симнати од сметката на фирмата нивен издавач. Од друга страна, да 
претпоставиме дека фирмата добива секој ден чекови во износ од 5.000 
долари, но губи 4 дена додека ги наплати. Резултат на тоа е 20.000 долари 
наплатна флотација. Под наплатна флотација се подразбира износот на чекови 
кој бил примен и однесен на инкасо, но сè уште не е одобрен на сметката на 
фирмата која ги инкасира. Во примерот, нето-флотацијата на фирмата е 
разлика помеѓу 30.000 долари позитивната исплатна флотација и 20.000 
долари негативната наплатна флотација, односно 10.000 долари, што значи 
дека жиро-сметката на компанијата покажува за 10.000 долари повеќе средства 
отколку книговодството на фирмата. Нето-флотацијата е разлика помеѓу 
исплатната флотација и наплатната флотација, односно разликата помеѓу 
салдото на сметката на фирмата во нејзините деловни книги и салдото на 
нејзината сметка во банка. 100 
 Доколку фирмата е поуспешна во процесот на наплата и клиринг 
(инкасирање) на чековите отколку фирмите кои ги примаат нејзините чекови, 
тогаш фирмата покажува негативен биланс кај чековите во своите деловни 
книги, но позитивно салдо на сметката во банка. На овој начин фирмата е 
кредитирана, без трошоци за камати од другите компании.  
 Втора техника е забрзување на наплатата. Финансиските менаџери 
постојано бараат начини како да ги наплатат побарувањата што е можно 
побрзо. Фирмата не може да го користи плаќањето од купувачите, се додека 
истото не се регистрира на нејзината жиро-сметка, како готовина или чековна 
сметка (чекот е многу користен инструмент во САД). Доцнењето на наплатата 
може да биде предизвикана од поштенскиот систем (со кој се праќаат 
чековите), процесирањето на исплатата (обработка на чековите во банките) и 
нивниот клиринг во банкарскиот систем. Иако некои доцнења не можат да 
бидат контролирани од страна на фирмата, постојат неколку техники за 

                                                 
100 James C. Van Horne I John M. Wachowicz, Jr., Osnove finansiskog menadzmenta, Mate, Zagreb, 

2005, str. 226 
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забрзување на наплатата, како што се „затворените сандачиња“ (lock boxes), 
претходно одобрен долг (preauthorized debt) и концентрирано банкарство.  
 Техниката на сандачиња (lock boxes) претставува процедура која се 
користи за редукција на наплатната флотација, со тоа што чековите од 
купувачите се праќаат во поштенските сандачиња лоцирани блиску до 
купувачите, а не директно во седиштето на компанијата. Локалните банки ги 
собираат чековите од пошта и ги депонираат на сметката на компанијата 
електронски. Затворените сандачиња географски се лоцираат таму каде постои 
поголем број на купувачи, така што и наплатната точка е поблиску и се 
елиминира доцнењето со испраќањето на чековите по пошта. На тој начин 
фирмата побрзо ги ослободува средствата и прави заштеди, кои се 
пресметуваат со равенката: 
 
Годишни заштеди = дневна продажба x намалување на доцнењето на 
наплатата x опортунитетни трошоци  
 
 Доколку фирмите имаат постојана соработка (постојани и регуларни 
плаќања), истите можат да се договорат меѓу себе, банката на компанијата 
купувач еднаш месечно регуларно да префрла пари на сметката на компанијата 
продавач, согласно налогот на компанијата купувач. Дозволеното 
задолжување значи дека не се користат чекови и се елиминира чек-клирингот и 
процесирањето на истите. Сепак, овој систем не е погоден од аспект на 
купувачот, кој ја губи исплатната флотација.  
 Концентрирано банкарство претставува техника која се користи да се 
префрлат фондовите од повеќе банки на една централна сметка (cash pool) со 
цел да се обезбеди ефикасен паричен менаџмент. Претходните две техники се 
ефикасни (lock boxes и preauthorized payments) во забрзувањето на наплатата, 
но можат да резултираат со распоредувањето на готовината на фирмата по 
сметките на голем број банки. Концентрирано банкарство претставува паричен 
менаџмент кој се користи за мобилизација на фондовите на 
децентрализираните локации на компанијата во еден централен cash pool. 
Финансиските менаџери (паричните менаџери) ги користат единствените 
паричните сметки за краткорочно инвестирање односно од централната сметка 
ги вршат плаќањата.  
 Контрола на исплатата е третата техника која ја користи паричниот 
менаџмент. Ефикасниот паричен менаџмент налага потреба од ефикасен 
менаџмент како на приливот, така и на одливот на средствата. Забрзувањето 
на наплатата претставува една страна, додека контролата на исплатата е 
втора страна на паричниот менаџмент. Постојат главно три методи за контрола 
на плаќањата на фирмата. Првиот е централизацијата на исплатата на 
обврските. На тој начин финансискиот менаџер врши евалуација на исплатите 
за целата фирма и прави распоред на плаќањата. Исто така, овој метод 
овозможува мониторинг на плаќањата и балансирање на флотацијата.  
 Вториот метод е урамнотежена сметка или салдо-нула сметка (zero-
balans account), како специјална исплатна сметка, која има салдо нула, кога 
нема исплата на обврските. Обично, фирмата отвора неколку салдо-нула 
сметка во концентрациони банки и ги финансира од главната сметка. Кога чекот 
се презентира на салдо-нула сметката за исплата, средствата автоматски се 
префрлаат од главната сметка (master account).  
 Третиот метод е контролирана исплатна сметка (controlled disbursement 
account-CDA), која всушност е тековна сметка на која депозити не се ставаат се 
додека чековите не се презентираат за плаќање, обично на дневна основа. 
Додека салдо-нула сметката се отвора во концентрационата банка, овој вид на 
сметки се отвора кај секоја деловна банка. Најчесто, таква сметка се отвора кај 
оддалечени банки од седиштето на компанијата, така што техниката се 
нарекува далечинска исплата. Основна техника на овој метод е едноставна: 
CDA не се финансира сè додека не се презентираат чековите за исплата.  
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 Генерално, контролата на исплатата најдобро се реализира преку 
централизирање на обврските на една сметка (или мал број на сметки).   
 Од друга страна, претходните методи и техники на контролата на 
исплата претставуваат дел од политиката насочена кон бавење на исплатите. 
Значи, покрај настојувањето за што побрза наплата на побарувањата, 
финансискиот менаџер може да се користи и со техниката на бавење на 
плаќањата кон добавувачите и коминтентите на фирмата. Се разбира, при тоа 
треба да се води сметка и за негативните димензии на ваквата парична 
политика. Така, тука би ги споменале познатите методи за менаџмент на 
исплатата, како што се плаќање со меница, која претставува финансиски 
инструмент, како чек, кој се влече на должникот, а не на банка. Кога меницата 
ќе се презентира на банката, должникот може да одлучи дали ќе плати или ќе 
го отфрли плаќањето. Со користењето на меницата фирмата фактички го 
одложува времето кога фирмата треба да депонира пари за да ја покрие 
меницата. Од друга страна, ваквата практика ги демотивира добавувачите и 
некои од нив не ги прифаќаат како платежно средства, а и банките наплатуваат 
поголеми провизии за нивна обработка.  
 Како дел од политиката на фирмата за бавење на исплатите, се 
опфатени и другите исплати, како што се исплата на плати и дивиденди. 
Фирмите сами одредуваат кога чековите за плати и дивиденди ќе бидат 
презентирани за наплата. Со цел да ја развлечат исплатата многу пати се 
отвораат различни сметки за управување со различни видови на исплати 
(пример, сметка од која се исплаќаат само плати). На тој начин фирмата ја 
проектира дистрибуцијата на средствата врз основа на искуството од минатото 
и средствата се депонираат врз основа на очекуваните потреби. На тој начин се 
минимизира вишокот на готовина.  
 Како најмалку коректна се оценува политика на далечинска и 
контролирана исплата. Исплата на далечина (Remote-disbursement) - 
претставува систем во кој фирмите ги влечат чековите на банки, кои се 
географски многу оддалечени од комитентите, со што го зголемуваат check-
clearing времето. Со ова се максимизира исплатниот флоат. 
 Флоатот (исплатниот и наплатниот) може да се елиминира со развојот и 
имплементацијата на електронската трговија. Станува збор за размена на 
бизнис информациите во електронски формат. Системот на пораки може да 
биде: 

1. неструктуриран - се користат технологии како факсови и електронска 
пошта (е-маил). 

2. Структуриран - се користат технологии како што се electronic data 
interchange (EDI). 

Имплементацијата на електронската трговија е поврзана за одредени 
трошоци како што се трошоци за компјутерски хардвер и софтвер, трошоци за 
обука за примена на ЕДИ систем, дополнителни трошоци за убедување на 
коминтентите да го користат електронскиот систем и конечно опортунитетните 
трошоци од загуба на флоатот.  

 
При детерминирањето на оптималното ниво на готовина, финансискиот 

менаџер треба да внимава, нивото да биде поголемо од: 
(1) Трансакцискиот биланс, средства потребни за исплата на расходите од 

нормалното работење, 
(2) Компензацискиот биланс, како барање на деловните банки, компанијата 

постојано да одржува одредена состојба на својата жиро-сметка во таа 
банка, од која ги користи услугите.  

 
Инвестиции во пазарни хартии од вредност 
 
Како што претходно истакнавме, финансискиот менаџер ја има можноста 

дел од готовите пари, кои не носат принос, да ги инвестира во пазарни хартии 
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од вредност. При тоа, како услов треба да ги користи четирите карактеристики 
(варијабли) на хартиите од вредност, како што се сигурноста (се однесува на 
веројатноста на повратот на истиот износ на пари која оригинално била 
инвестирана - главница), пазарноста- маркетабилноста (ликвидноста) - 
способноста да се продаде значаен дел на хартиите од вредност за кратко 
време на секундарниот пазар без значајни отстапувања во цената, ризикот на 
каматната стапка (или приносот- ), како варијабилност на пазарната цена на 
хартиите од вредност, поради промена на каматата и рокот на достасување 
(време на траење на хартијата од вредност). Во однос на варијаблите и 
потребите на фирмата, финансискиот менаџер ќе се одлучи за најсоодветната 
комбинација и избор на хартиите од вредност за портфолио. 

 Инаку, пазарните хартии од вредност се прикажани во билансот на успех 
како: 
1. Еквивалент на готовината, ако доспеваат за помалку од три месеци од 

денот на аквизицијата. 
2. Краткорочни инвестиции, ако нивното доспевање е помалку од една 

година.  
 

Портфолиото на пазарни хартии од вредност на фирмата, генерално, 
треба да се состои од три дела. Првиот е брзо во пари претворлив дел, кој 
претставува оптимален баланс на пазарни хартии од вредност, кои се држат 
како осигурување од непредвидените потреби на фирмата. Станува збор за дел 
од портфолиото на хартии од вредност кои можат брзо да се претворат во 
готови пари, со цел извршување на обврските на фирмата. Вториот дел е 
паричен дел наменет за обврските кои можат да се контролираат, како што се 
плати, даноци, дивиденди, кои се најчесто и со позната дата на реализација. 
Овој дел од портфолиото се всушност пазарни хартии од вредност кои се 
чуваат да се одговори на контролираните (познати) парични одливи како што се 
даноци и дивиденди. Третиот дел од портфолиото претставува слободен 
готовински дел, во кои влегуваат „слободни“ пазарни хартии од вредност (кои 
се достапни за неодредени потреби).  

Краткорочни трезорски записи (Treasury bills, T-bills): краткорочни 
некаматни обврски на трезорот издадени со рабат, а по достасувањето 
откупени по номинална цена (full face value).  

Среднорочни државни обврзници (Treasury notes): среднорочни (2-10 
годишно оригинално доспевање) обврска на трезорот.  

Долгорочни државни обврзници (Treasury bonds): долгорочни (повеќе од 10 
години) на доспевање, обврска на трезорот.  

Договор за повторно купување (Repurchase agreements-RPs; repos): 
договор за купување на хартии од вредност (обично на краткорочните државни) 
и нивна препродажба по некоја одредена цена на подоцнежна дата.  

Банкарски акцепти (Bankers’ acceptance-BAs): краткорочни долговни хартии 
од вредност за кои банката (затоа што ги прифатила)- акцептирала, ветува дека 
ќе му ја исплати на сопственикот нивната номинална вредност на денот на 
доспевање.  

Комерцијални записи (Commercial paper): краткорочни, неосигурени 
долговни хартии од вредност, кои ги издаваат големите корпорации (unsecured 
IOUs).  

Хартии од вредност на сојузни агенции (Federal agency securities): 
обврзници на разни агенции или јавни претпријатија (GSEs). 

Пазарни сертификати за депозит (Negotiable certificate of deposit): 
инвестиции со голема деноминација за орочен депозит, кај комерцијалните 
банки или штедни институции, која плаќа фиксна или променлива камата на 
некое одредено време. 

Евродоларски депозити –Eurodollars (Euros): депозити деноминирани во 
долари, а вложени во банки надвор од САД. 
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Приоритетни акции на пазарот на пари (Money Market Preffered Stock): 
преференцијални акции чија стапка на дивиденда се одредува со аукција секои 
49 дена.  

За првиот сегмент на портфолиото е најважна сигурноста и можноста за 
конверзија во готовина. Тука изборот може да биде на државните хартии од 
вредност во овој сегмент. Во вториот сегмент пазарноста е помалку важна, 
односно постои можноста финансискиот менаџер да го одреди времето кога се 
потребни парите. Поради тоа, тој може да вложи во комерцијални записи, 
банкарски акцепти, евродоларски депозити. Кај третиот сегмент на 
портфолиото, изборот се базира на приносот, така што финансискиот менаџер 
може да инвестира во било кој инструмент на пазарот на пари, кој може да се 
избере за овој сегмент.  

Да заклучиме, управувањето со финансиски средства има задача да го 
намали времетраењето на наплата (да ја забрзува), како и да ја успори 
исплатата на обврските, за да се создадат услови, со помал износ 
финансиски средства, да се остварат истите ефекти.  

За исполнување на основната цел, претпријатието треба да изработи 
пооделни стратегии за нејзино остварување:  

 Одложување на исплатата на краткорочните обврски 

 Зголемување на ефикасноста во користењето на вкупните и 
поединечните залихи (со скратување на времето на врзување на 
средствата во залихи) 

 Намалувањето на времето за наплата на побарувањата од 
купувачите 

 Одржување минимална големина на готови пари и инвестирање 
во пазарни хартии од вредност 

 
Управување со залихите 
 
 Залихите се материјални добра расположливи за користење, кои 
овозможуваат процесите на производство и продажба да се одвиваат 
непречено. Во производствените претпријатија тие можат да се најдат во разни 
стадиуми на конверзија, како почетни материјали, производство во тек и готови 
производи, а во трговските, доминантно место заземаат залихите на 
набавените стоки наменети за продажба. Во залихите се ангажираат дел од 
обртните средства на претпријатието, од што произлегуваат трошоците на 
финансирањето и други трошоци коишто се условени од нивното сместување и 
чување.  
 Управување со залихите се состои од подготвување на соодветна 
политика, стратегија и методи кои овозможуваат ефикасно управување со 
залихите. Основната задача на финансиското управување со залихите, која 
произлегува од фактот дека во овој дел од нето-обртниот капитал се 
ангажираат големи износи на финансиски вложувања, претставува изборот на 
соодветни залихи, нивните цени, физички и комерцијални карактеристики, 
утврдувањето на оптималната висина на залихитете, определувањето на 
временскиот период во којшто треба да се извршат набавките и 
рационализација на трошоците во врска со залихите.    
  
Утврдување на економична големина и времето на порачка на одделните 
залихи 
 Економичната големина на порачката (Economic Order Quantity-EOQ) се 
изразува преку количината на еднократно извршените набавки на суровини и 
материјали, којашто овозможува најниски вкупни трошоци за набавка и чување 
на залихите.  
 Економичната големина на набавката претставува оптимална големина 
која треба да биде нарачана, односно големина која ќе ги минимизира вкупните 
трошоци на залихите.  
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Определувањето на оптималната големина на порачките на залихи се врши со 
помош на формула, која поаѓа од неколку претпоставки: дека годишните 
потреби од суровини и материјали се познати, дека нивната потрошувачка во 
текот на годината е рамномерна и сл. Формулата може да се претстави со 
следнава равенка: 
 

EOQ= 
  

  PPC

TO2
 

 
EOQ - економска големина на порачките-оптимална количина која треба 

да се нарача секој пат; 
T - економска продажба во единици количина; 
O - фиксни трошоци за набавка на залихи по единица порачка; 
C - годишни проценети трошоци за чување на залихите, како % од 

просечната вредност на залихите; 
PP - набавна цена по единица на залихи (суровина). 

 Временскиот момент на потребната порачка претставува важен елемент 
во управувањето со залихите. Во практиката е потребно да се определи 
моментот на поднесување на барањето за нова набавка. Ова е од причини што 
поднесувачот на барањето за нова набавка треба добро да го процени времето 
во кое треба да се изврши таквата набавка, поради тоа што извршувањето на 
набавката зависи од времето што е потребно за реализација на порачката и од 
времето што им е потребно на добавувачите за подготвување и испорачување 
на потребната порачана количина. Ако залихите се произведуваат во 
претпријатието, тогаш времето за извршување на порачката зависи од времето 
што е потребно да се достави работниот налог, да се изврши подготовката, 
производството и готовите производи да се сместат во магацин. Моментот на 
извршување на порачката се утврдува на следниов начин:  
 
Момент на                   Време на   
извршување   =         извршување на    х  Дневна потреба 
на порачката             порачката  
 

Утврдувањето на времето на порачката на наведениот начин може да се 
користи само во услови на фиксно време на извршување на порачката и 
фиксна употреба на залихите. Треба да се истакне дека оваа формула не наоѓа 
примена во ситуации кога владее целосна неизвесност и ризик. Интегрален дел 
на политиката на управување со залихи е чувањето на залихи т.е. сигурносни 
залихи, чија задача е да ја премости евентуалната состојба на недостиг на 
залихи. Тоа се залихи кои се над износот на тековните количински потреби на 
производството и продажбата, со коишто се намалува ризикот кај 
претпријатието од можен недостаток на залихи, кој може да биде предизвикан 
од промените во стапките на продажба, производство, доцнење на испораката 
итн. Третирајќи ги сигурносните залихи, неизбежно се наметнува прашањето за 
тоа како да се изврши усогласување на заштедите во трошоците, заради 
недостаток на залихи со дополнителни трошоци што се појавуваат заради 
чување на поголеми од вообичаените залихи. Несомнено е дека чувањето на 
сигурносни залихи значи трошоци кои претставуваат просечни залихи во износ 
од = EOQ/2 + сигурносни залихи.  
 
Кредитен менаџмент 

Кредитните трансакции се дел од бизнис операциите уште од 
прастариот Вавилон. Денес, типичен биланс на состојба на производствена 
фирма покажува побарувања од купувачите, кои произлегуваат од кредитните 
трансакции, во износ од околу 30% од вкупните средства. Станува збор за 
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значајна инвестиција на фирма, за која се смета дека нејзин примарен бизнис 
се производството и продажбата, а не зајмување на купувачите.  

Секако, финансиските менаџери преферираат продажба во готово, се 
разбира доколку со тоа не биде „погодена“ продажбата на стоки и услуги на 
компанијата. При продажба во готово, наплатата е сигурна и моментна, а 
трошоците за дадениот кредит и одржување на побарувањата од купувачите се 
минимални. Тогаш, зошто фирмата продава на кредит? Поради тоа што 
конкуренцијата тоа го прави. Ако можеме да избираме дали ќе ја купиме истата 
стока од фирмата која бара да се плати во готово или од фирма која дава на 
одложено плаќање (за 1 месец на пример), јасно е дека одговорот е 
преференција за одложено плаќање, особено ако истото не е поврзано со 
дополнителни трошоци.  

Ефикасен кредитен менаџмент е многу важен, затоа што одржувањето 
на премногу кредити е скапо за една компанија, во однос на инвестиции и 
одржување на побарувањата на купувачите. За да се максимизира богатството 
на акционерите, финансискиот менаџер мора да го разбира значењето на 
ефикасното менаџирање на кредитните активности на компанијата.  

Кога производите се продаваат на кредит се создаваат побарувања од 
купувачите. Основна цел на побарувањата од купувачите е преку давањето на 
кредит да се зголеми профитот на компанијата.  

Менаџментот на кредитната функција опфаќа донесување одлука за 
кредитната политика, процедурите за мониторинг и мерки за евалуација на 
кредитната политика во однос на бенефитите за фирмата.  
 
 

Управување со кредит 
Услови на продажба 
Условите на продажба се однесуваат на периодот во кој е одобрен 

кредитот, готовинскиот попуст и видот на кредитниот инструмент. Пример, да 
претпоставиме дека на еден потрошувач му е одобрен кредит со услови од 
2/10, нето  30. Тоа значи дека потрошувачот има 30 дена од датумот  на 
фактурата во кои треба да плати. Дополнително, ќе се одобри попуст од 2% од 
наведената продажна цена ако плаќањето се изврши во рок од 10 дена. Ако 
наведените услови се нето 60, потрошувачот има рок од 60 дена од датумот на 
фактурата да плати и не се нуди никаков попуст за рано плаќање. 

 
Кредитен период  
Кредитните периоди се разликуваат меѓу различните индустрии. 

Пример, продавница за  накит може да продава дијамантски веренички прстени 
за 5/30, нето 4 месеци.  Продавач на храна на големо, што продава свежо 
овошје и произведува, може да користи нето 7. 

При дефинирање на кредитен период фирмата мора да има предвид три 
фактори: 

1. Веројатноста дека потрошувачот нема да плати: 
фирми чиишто потрошувачи се во групата високоризични бизниси може да нуди 
ограничувачки кредитни услови. 

2. Големината на сметката: ако сметката е мала, 
кредитниот период ќе биде пократок. Малите сметки се поскапи за управување 
и малите потрошувачи се помалку важни. 

3. Период во кој добрата се расипуваат: ако 
споредните вредности на добрата се ниски и не можат да се одржат во долги 
периоди, ќе се одобри помал кредит. Продолжувањето на кредитниот период 
ефективно ја намалува цената платена од потрошувачот. 
 
 
 



 196 

            Готовински попусти 
            Готовинските попусти често се дел од условите на продажба. Една 
причина од којашто се нудат е забрзување на наплатата на побрувањата. 
Фирмата мора да го постави ова наспроти трошокот на попустот. 

Пример 1: Кредитна политика за извршена продажба се разгледува 
барање од најголем клиент на фирмата што сака да добие попуст од 3% за 
плаќање во рок од 20 дена на набавака од 1.000 Евра. Со други зборови, сака 
да плати 9.700 евра [= 10.000 Евра х (1-0,03)]. Трошокот на должничкиот 
капитал за фирмата што одобрува кредит е 10%.  

Тековна политика                СВ =  

Предложена политика        СВ =  

Пресметката покажува дека одобрувањето попуст би ја чинело фирмата 
кредитодавател 271,34 евра (=9.918,48 – 9.647,14) од сегашната вредност.  

Пример 2: Политика на повеќе кредити. Да се претпостави дека фирмата 
од првиот пример има променливи трошоци од 0,50 евра по едно евро на 
продажбите. Ако се понуди попуст од 3%, потрошувачите ќе го зголемат 
нивниот обем на нарачка за 10%. Од ова ќе произлезе зголемување на обемот 
на нарачките од страна на потрошувачот на 11.000 Евра и со попуст од 3%, ќе 
прати 10.670 Евра [= 11.000 Евра х (1-0,03)] на фирмата кредитодавател за 20 
дена. Ќе потроши повеќе за да ја реализира нарачката поради тоа што 
променливите трошоци изнесуваат 5.500 Евра. Нето тековните вредности се 
пресметуваат на следниов начин: 
Тековна политика 

НСВ= -5.000 Евра+   = 4.918,48 евра 

Предложена политика 

НСВ= -5.500 Евра+   = 5.118,85 евра 

Станува јасно дека фирмата е во подобра ситуација со предложената 
кредитна политика. Ова зголемување е нето ефектот од неколку различни 
фактори  кои ги вклучуваат и големите почетни трошоци, раното примање на 
готовиснки приливи, зголеменото ниво на продажби и попустот. 
 

Кредитни инструменти 
Кредитот обично се нуди во форма на отворена сметка. Тоа значи дека 

единствен формален кредитен инструмент (документ) е фактурата, која се 
испраќа заедно со испораката на добрата и која потрошувачот ја потпишува 
како доказа дека добрата се примени.  

Повремено, фирмата испорачувач на добра може да побара од 
потрошувачот да потпише промеса или соло меница. Ова се користи во 
случаеви кога дадена порачка е голема и кога фирмата очекува проблем при 
собирањата. 

Проблем со промесите меници се јавува кога тие се потпишани  по 
доставата на добрата. Еден начин да се добие обврзување за кредитот за 
даден корисник пред  да се достават добрата е по пат на употреба на 
комерцијален налог. Фирмата што продава обично пишува комерцијален налог 
што го повикува корисникот да плати дадена сума до одреден рок. Налогот во 
таков случај се испраќа во банката на корисникот заедно со фактурите за 
испорака. Банката бара од купувачот да го потпише налогот пред да ги предаде 
фактурите. Добрата тогаш можат да се испорачаат до купувачот. Ако има 
барање за итна исплата, тоа се нарекува меница по видување. 

Многу често, дури и потпишана меница не е доволна за продавачот. Во 
таков случај тој може да побара од банката да плати за добрата и да ги наплати 
парите од потрошувачот. Кога банката ќе се согласи да го направи тоа, на 
писмено, документот се нарекува банкарски акцепт. Тоа значи дека банката 
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прифаќа одговорност за плаќањето. Имајќи предвид дека банките генерално се 
подобро познати и почитувани институции, банкатрскиот акцепт станува 
ликвиден инструмент. Тоа на продавачот му овозможува како ликвиден и 
прифатлив инструмент да може да го продаде (дисконтира) банкарскиот акцепт 
на секундарен пазар. 

 
Оптимална кредитна политика.  

Оптималната кредитна политика подразбира одредување оптимална сума 
на кредит. Кога станува збор за оптималната сума на кредит, растечките 
готовински текови од зголемените продажби се точно еднакви на носечките 
трошоци од зголемувањето на побарувањата од купувачите. 

Треба да се има предвид дека фирма која дава кредит  треба да има 
кредитен оддел и трошочна сметка со лош долг.  

Одобрувањето кредит вклучува и одредени трошоци: носечки трошоци и 
опортунитетни трошоци.  Фирмата пред да одобри кредит треба да размисли за 
одлуката да се обезбеди кредит во однос на носечките трошоци и 
опортунитетните трошоци. 

Носечки трошоци се трошоци поврзани со обезбедување кредит и 
правење инвестиции во побарувања. Носечките трошоци ги опфаќаат 
одложувањето на примањето готовина, загубите од лошите заеми и 
трошоците за управување со кредит. 
Опортунитетни трошоци се изгубените продажби поради одбивањето 
да се понуди кредит. Овие трошоци се намалуваат во моментот кога ќе 
се одобри кредитот. 

 
Менаџмент со побарувања 
 
Зголемениот број на инвестиции во корпоративните средства се 

среќаваат во побарувањата како проширена продажба, често пати 
потпомогната со тек на време од инфлациските притисоци, а со тоа допринесе 
и за дополнителни оптоварувања на компаниите да имаат поголеми салда за 
нивните клиенти. 

Побарувањата како процент од вкупните средства понекогаш се 
зголемуваат во однос на залихата, што внесува загриженост кај компаниите во 
поглед на менаџирањето со тековните средства.  

Како и другите тековни средства и побарувањата треба да се сметаат 
како инвестиција. Нивото на побарувањата не треба да биде утврдено врз 
основа на историските стандарди за индустриски норми, туку тоа треба да се 
направи во согласност со тоа дали нивото на принос што може да се заработи 
од овие средства е еднаква или, пак, ја надминува потенцијалната добивка од 
другите инвестиции.  

Побарувањата што ги има едно претпријатие можат да бидат 
долгорочни и краткорочни. Тие можат да се јават во повеќе видови: 

 долгорочни побарувања:  
- дадени долгорочни финансиски кредити; 
- продажба на стоки или производи на кредит на долг рок; 

 краткорочни побарувања: 
- побарувања врз основа на дадени аванси на добавувачи; 
- побарувања од работници, врз основа на аконтации за службени 
патувања; 
- побарувања врз основа на претплатени обврски кон државата; 
- побарувања врз основа на дадени краткорочни финансиски кредити; 
- побарувања од работници. врз основа на продажба на стока со 
краткорочен стоковен кредит; 
- побарувања од купувачи. 
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Ангажирањето средства во побарувања има низа позитивни и негативни 
ефекти врз работењето на претпријатието и врз финансиската сила на 
деловниот субјект. Во позитивни ефекти на побарувањата би можеле да се 
вбројат следниве: 

- побарувања во форма на финансиски пласман, како што се 
финансиски кредити на долг рок и вложените средства на долг рок, кои 
му носат на претпријатието принос во вид на камата, надомест за 
користените средства или учество во добивката, што може да има 
поволно дејство врз зголемувањето на профитабилноста; 
- некои видови на побарувања, како што се побарувањата врз основа на 
продадени стоки на кредит, влијаат позитивно врз зголемувањето на 
обемот на продажбата, а преку него и на степенот на користење на 
капацитетот, што влијае врз намалувањето на трошоците на работењето 
и зголемување на профитабилноста на претпријатието;  
- побарувањата врз основа на дадени аванси на добавувачите ја 
зголемуваат сигурноста на деловните односи меѓу учесниците, во поглед 
на извршувањето на преземените обврски и истовремено имаат 
позитивно влијание врз користењето на расположливите производствени 
капацитети на претпријатието. 
Компанијата при создавање на побарувањето треба да оствари нивно 

оптимализирање, преку: 
- одржување на неопходна ликвидност и финансиска 

стабилност на компанијата; 
- намалување на ризикот на вложените средства во 

побарувања и тоа во поглед на нивната наплата и во поглед 
на одржување на нивната реална вредност; 

- максимирање на приносот на ангажираните средства во 
побарувања. 

Трајна оптимизација на побарувањата е невозможна 
поради динамичните промени на условите, како што се: 

- утврдување на реалните можности на претпријатието за 
финансирање на определени видови на побарувања; 

- анализа на дејството на стопанските движења на 
супстанцата на ангажираните средства во побарувања и 
избор на најповолни решенија за зачувување на 
супстанцата (скратување на роковите на наплата на 
побарувањата, намалување на продажбата на кредит, 
давање каса-сконто за предвремено плаќање и сл.); 

- максимирање на приносот на долгорочните вложувања во 
контекстот на условите на понудата и побарувачката на 
средствата на финансискиот пазар; 

- анализа на кредитната способност на должниците и избор 
на најефикасни начини и средства за зголемување на 
сигурноста во наплата на побарувањата (затезна камата, 
осигурување на побарувањата). 

Несомнено е дека финансиската сила на компанијата (остварување на 
рентабилност и ликвидност, како и способност за финансирање и инвестирање) 
е во непосредна врска со успешното решавање на проблемот на побарувањата 
од купувачите. Тие (побарувањата од купувачите) претставуваат кредит којшто 
компанијата им го одобрува на купувачите за нејзините производи и услуги. Тоа 
компанијата го прави заради задржување на постојните и придобивање на нови 
купувачи. 

Кредитната политика подразбира почитување на определени 
принципи, правила и критериуми, според кои се раководат финансиските 
менаџери во реализирањето на активностите околу кредитирање на 
купувачите. Тоа значи дека кредитната политика претставува рамка на 
воспоставување на стандарди за кредитирање на купувачите, дефинирање на 
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кредитните услови, методите кои се користат за наплата на кредитните 
побарувања и процесот на кредитно следење. Во смисла кредитната политика 
треба да се раководи од профитната цел на компанијата.101 Во функција на тоа 
постојат три примарни варијабли кои треба да се земат предвид, а тоа се: 
кредитните стандарди, условите на трговија и наплатната политика.  

Кредитните стандарди  претставуваат определена минимална 
финансиска сила која треба да ја исполни кредитобарателот, која е прифатлива 
за компанијата, за кредитирање на купувачот и износ на кредит кој им е на 
располагање на различни купувачи. Компанијата мора да ја определи 
природата на кредитниот ризик врз основа на претходните извештаи за 
плаќањето, финансиската стабилност, тековната нето вредност и други 
фактори. Кога побарувањето е настанато, кредитот му е продолжен на клиентот 
од кој се очекува да го врати долгот согласно условите на трговија. 

Во таа смисла, треба да се користи искуството и праксата на банкарите, 
кои, се повикуваат на т.н. петте К од кредитот (карактер, капитал, капацитет, 
услови и колатерала-гаранции) што им служи како индикатор за тоа дали 
заемот ќе биде вратен на време, подоцна или воопшто нема да биде вратен. 

Карактерот се однесува на моралниот и етички квалитет на поединецот 
кој е одговорен за враќањето на долгот. Личност од принципи или, пак, 
компанија водена од луѓе со високи етички стандарди се очекува да биде добар 
кредитен ризик. 

Капиталот претставува ниво на финансиски средства кое е достапно на 
компанијата која бара заем и вклучува анализа на долгот и капиталот и 
структурата на капиталот на компанијата. 

Капацитетот вообичаено се однесува на достапноста и одржувањето на 
готовината во компанијата на ниво доволно високо за да исплати долгот. 

Условите всушност ја претставуваат чуствителноста на оперативниот 
доход и готовината во спрема економијата. Ова особено се однесува кај некои 
индустрии (автомобилската, хемиската и др.) кои се прилично циклични и 
покажуваат нагласени колебања и промени во готовината во зависност од 
економските циклуси на контракција и експанзија. Тоа значи, дека колку што 
готовината е посензитивна спрема економските циклуси, толку постои поголем 
кредитен ризик на компанијата. Имено, кога економијата е во рецесија, во тој 
случај бизнисот станува послаб, со што повеќето компании стануваат 
поризични. 

Колатералот е предодреден од средствата кои можат да бидат 
заложени во обезбедување на заемот. Во зависност од тоа колку што е 
подобар квалитетот на залогот, толку ризикот на заемот е помал. 

Функција на мониторинг претставува постапка на периодично 
евалуирање на побарувањата и плаќањата на купувачите, со цел да се 
обезбеди коректно администрирање на кредитната политика. 
 

Стандарди за кредитирање 
 
 Стандардите за кредитирање, всушност, содржат минимум критериум за 
обемот за кредитирањето, односно минималната финансиска сила на купувачот 
за да може да добие кредит. Со кредитните стандарди на фирмата се 
утврдуваат кои купувачи се „квалификуваат“ за да добијат регуларен кредит и 
колку секој купувач ќе добие. Тие, практично, се однесуваат на изгледите дека 
одреден купувач ќе го плати кредитот или ќе „падне“ во долгови. 
Проценувањето на кредитниот ризик и утврдувањето на разумни кредитни 
стандарди кои дозволуваат поставување на целите од страна на маркетингот и 
финансиите заедно, се базирани врз можноста да добијат информации и да ги 
анализираат. Со помош на кредитните рангирачки извештаи може да се 

                                                 
101 ) Stanley B. Block и Geoffrey A. Hirt: Основи на финансиски менаџмент, Скопје, (превод) 2009 

година, стр.201 
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помогне во предвидување на веројатноста дека компанијата неколку пати ќе 
заостане со исплатата на долгот (90 + денови од минат термин) и нејзините 
сметки за период од 12 месеци. Кредитните рангирачки извештаи замалите 
бизниси и другите специфични индустрии се достапни и информациите се 
ажурирани во континуитет. 
 Кредитните рангирања се базираат на Д&Б (Дан и Бредстрит 
информационен сервис-кој продуцира алатки за анализа на бизнис 
информации, издаваат прирачници и обезбдеуваат компјутерски пристап на 
информации содржани во нивната меѓународна база на податоци за повеќе од 
над 40 милиони бизниси) статистичките модели, кои се дизајнирани за да го 
анализираат ризикот од лош квалитет. При пресметка на кредитните 
рангирања, се користат некои поважни варијабли кои влегуваат во овие 
модели, како што е возраста на компанијата изразена во години, негативните 
јавни мислења, број на вработени, сопственост на објекти, податоци за 
финансиските извештаи, информација за индексот на плаќање и искуства од 
задоволителни или бавни плаќања.  
 Воспоставување на кредитните стандарди имплицитно налага мерење 
на кредитниот квалитет, односно веројатноста дека купувачот нема да успее да 
го плати кредитот. Проценка на веројатноста е дел од субјективна оценка. 
Сепак, кредитната евалуација е добро етаблирана практика и искусен кредитен 
менаџер мора да донесе правилна одлука.  
 Со стандардите се определува поголема или помала рестриктивност при 
кредитирањето. Кредитните стандарди имаат големо влијание врз: обемот на 
продажба, големината на ангажираните средства во побарувања и ризикот од 
неплатени побарувања. Кредитните стандарди претставуваат минимум 
критериуми коишто купувачот мора да ги исполни за да го добие кредитот.   
 Со рестриктивна кредитна политика се влијае негативно врз 
интересот на купувачите за производите на претпријатието, односно доаѓа до 
опаѓање на обемот на продажба, што има негативен одраз врз 
профитабилноста на претпријатието. Истото се случува и кај големината на 
побарувањата и обемот на ненаплатливи побарувања, што негативно влијаат 
врз трошоците на финансирање.  

Со либерализација на кредитните стандарди се влијае стимулативно 
врз обемот на продажбата. Но со либерализацијата се зголемуваат 
административните трошоци, бидејќи се зголемува бројот на купувачи (се 
зголемуваат просечните варијабилни трошоци по единица производ). 
Трошоците на врзување на обртни средства во побарување од купувачите 
претставуваат опортунитетни трошоци, што се манифестираат преку 
изгубените приходи (камати) што можат да се добијат со вложување, а не во 
побарувања од купувачи.  
 
ТАБЕЛА 25 
Ефекти од либерализација на кредитните стандарди 

Ред.бр. Варијабилни големини Насока на 
дејство 

Дејство врз 
добивка 

1 Трошоци на 
кредитирање 

Зголемување - 

2. Обем на продажба Зголемување + 

3 Просечно салдо на 
купувачи 

Зголемување - 

4 Просечен период на 
наплата на 
побарувања 

Зголемување - 

5 Загуба заради 
ненаплатени 
побарувања 

Зголемување - 

 



 201 

 Кредитната анализа има за цел да се добие оценка за кредитната 
способност на барателот на кредит. Кредитната анализа се базира врз 
информации од финансиските извештаи на купувачите, кои ја овозможуваат 
анализата на ликвидноста, активноста, задолженоста и способноста за 
дополнителни задолжувања и профитабилноста на претпријатието. Покрај 
информациите што се добиваат од финансиските извештаи на купувачите, во 
анализата можат да се користат и податоци и информации од локални, 
регионални и национални деловни асоцијации, како и одделни банки. 
Компаниите во базата на податоци може да бидат верифицирани преку DUNS 
(Data Universal Number System) број, кој е прифатен од Обединетите нации и 
другите меѓународни организациии како голбален стандард на бизнис 
идентификација. Овој систем е единствен девет-дигитален код потпишан од 
информациските системи на Д&Б (DBIS-Dun&Bradstreet Information Services), до 
секој бизнис во неговата база на информации. Со кредитната анализа се 
согледуваат претходно објаснетите: карактерот, капацитетот, капиталот и 
колатералното обезбедување на купувачот. Карактерот на купувачите ја 
изразува веројатноста дека купувачот ги почитува своите обврски и истите ќе ги 
изврши навреме и во договорениот износ. Капацитетот ја изразува 
субјективната проценка на производните и продажните способности на 
купувачот. Анализата на капиталот ја изразува финансиската состојба на 
купувачот и посебен акцент се става на материјалните сопствени деловни 
средства. Колатералното обезбедување ги овозможуваат оние деловни 
средства коишто претставуваат реална гаранција за настанатиот долг.  

Кога се одобрува кредит, фирмата се обидува да направи разлика помеѓу 
потрошувачите што ќе платат и потрошувачите што нема да платат. Постојат 
низа извори на информации за определување на кредитоспособноста. 

Кредитни информации 
Информациите коишто се користат често за да се направи проценка на 

кредитоспособноста опфаќаат: 
1. Финансиски извештаи, 
2. Кредитни извештаи за историјата на плаќањата 

од даден потрошувач на други фирми: 
Најпозната фирма што обезбедува информации за кредитната сила на 

деловните фирми е Ден и Бредстрит (Dan and Bradstreet) , која им обезбедува 
на корисниците книга со кредитни референции и кредитни извештаи за 
поединечни фирми. 

3. Банки, 
4. Историја на плаќање на потрошувачот во однос на фирмата. 

 Кредитни услови - се однесуваат на условите за отплата на кредитот, 
понудени на корисникот на кредитот, кои тој мора да ги исполни. Кредитните 
услови опфаќаат должина на кредитниот период и евентуалните каса-сконто 
попусти. Тие се однесуваат на:  

- висината на дисконтната стапка за плаќање во готово (каса-
сконто) - со коешто купувачите се стимулираат побрзо да го исплатат 
долгот; 
- дисконтниот период - период во кој купувачот може да го користи 
понудениот каса-сконто; 
- кредитен период - период во кој е можно користење на кредит (без 
дисконт). 
 
Кредитен период е должината на времето до кога побарувањето може 

да се наплати, а потоа се смета за ненаплатливо. Тоа е време кое е напишано 
на фактурата, време во кое продавачот дозволува да се изврши плаќањето.  
 Каса-сконто претставува редукција (намалување) на цената на стоките 
од фактурата, пресметана од продавачот и истата се практикува во 
мотивирање за предвремено плаќање од страна на купувачите. Доколку на 
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фактурата е наведено плаќањето да се изврши „нето 30”, тоа подразбира дека 
рокот за плаќање е 30 дена. Или, пак, ако во фактурата е наведено „2/10 нето 
30”, тоа значи дека продавачот ќе одобри 2% дисконт ако фактурата се плати 
во следните 10 дена, додека обврската за целосна исплата останува во 
рамките на 30 дена. 
 
 Политика на наплата 
 
 Во утврувањето на наплатната политика на компанијата, може да се 
применат квалитативни мерки од кредитното одделение на компанијата. 
                                                                   Побарувања 

1. Период на просечна наплата =  --------------------------- 
                                                      Просек на дневна 
                                                      кредитна продажба 
 
Порастот на периодот на просечна наплата може  

да е резултат на предетерминираниот план или за проширување на кредитните 
рокови или последица од слабата кредитна администрација. 

2. Сооднос меѓу  лошите долгови и кредитната продажба.  
Тоа подразбира дека растечкиот сооднос меѓу лошите 

долгови и кредитната продажба може да индицира премногу слаби сметки или 
политика на агресивна пазарна експанзија. 

3. Стареење на побарувањата. 
 

Наплатата се однесува на добивањето плаќање за заостанатите сметки. 
Кредитниот управител за секој кредитокорисник одржува досие за искуствата 
на плаќање. 

Просечен период на наплата (ППН). Просечниот период на наплата ППН 
претставува мерка на просечното време потребно за да се наплатат 
побарувањата од купувачите. Ако за некоја фирма Х ППН изнесува 28 дена во 
таков случај: 0,80 х 20 дена + 0,2 х 60 дена = 28 дена. 

За да се определи ППН во реалноста, фирмите прво ги пресметуваат 
просечните дневни продажби. Просечните дневни продажби (ПДП) се еднакви 
на годишните продажби поделени со 365 дена. ПДП на фирмата Х изнесуваат: 

Просечни дневни продажби (ПДП) =  = 82.192 $ 

Доколку побарувањата денес се 2.300.000, просечниот период на 
наплата изнесува: 

Просечен период на наплата=  = 2.300.000/82.192 = 

27,98 односно 28 дена. 
 
Распоред на застареност 
Распоредот на застареност ги пресметува побарувањата врз основа на 

застареноста на сметката. Да претпоставиме распоред на застареност каде 
што 75 % од сметките се навремени, но еден добар дел од нив се повеќе од 60 
дена застарени. Ова значи дека некои потрошувачи доцнат. 

                                      РАСПОРЕД НА ЗАСТАРЕНОСТ 

СТАРОСТ НА СМЕТКА % од вкупна вредност на 
побарувања од купувачи 

0-20 дена    50% 

21-60 дена    25 

61-80 дена    20 

Над 80 дена      5 

 100,00 

Распоредот на застареност се менува во текот на годината. Споредбено, 
ППН е донекаде погрешна алатка поради фактот што го обезбедува само 
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годишниот просек. Некои фирми го имаат усовршено така што можат да 
проверат како тој се менува со подеми и падови во нивните продажби.  Слично 
на тоа, распоредот на застареност често се дополнува со движењето на 
плаќањата. 

Движењето на плаќањата го објаснува задоцнувањето на наплатата во 
движењето на побарувањата. Како што табелата на морталитетот ја објаснува 
можноста дека 23- годишна личност ќе ја доживее 24-та година, патеката на 
движењето на плаќањата ја објаснува веројатноста  дека една 67-дневна 
сметка ќе биде неплатена и кога ќе биде 68 дневна. 
 
Старосната структура на побарувањата  
 

Старосната структура на побарувањата претставува еден од начините 
за откривање дали клиентите ги плаќаат нивните сметки во периодот што е 
пропишан со кредитните услови. Кога се натрупуваат побарувањата покрај 
нормалните кредитни услови, приливот на готовина ќе трпи, со што се 
поттикнува примената на построги кредитни услови и процедури за наплата. 

Како резултат на потребата од планирање на готовинските текови и 
согледување на ликвидноста на претпријатието е потребно вкупните 
побарувања да се расчленети според периодот на достасување. Прегледот на 
побарувањата според времето на достасување му овозможува на 
претпријатието согледување на износите на средствата, врзани во определен 
период, да ги оцени идните парични приливи од наплата на побарувањата, како 
и можностите и динамиката за кредитирање на купувачите во наредниот 
период. Покрај рокот за кредитирање на купувачите, за претпријатието големо 
значење имаат усилбите за наплата на побарувањата во предвидените рокови. 
Купувачите, од разни причини, своите обврски не ги намируваат во 
предвидените рокови и ова може да има негативни последици за продавачот 
како кредитор. Поради тоа продавачот чини усилби за наплата на 
побарувањата. Но, зголемените усилби за наплата на побарувањата и за 
спречување на одлагањето на плаќањата над договорениот период, можат да 
доведат до намалување на продажбата и да предизвикаат намалување на 
профитот. Настојувањата за наплата на побарувањата доведуваат до 
намалување на инвестициите во побарување, поради губење на дел од 
купувачите, меѓутоа тие можат да имаат позитивно влијание врз профитот на 
претпријатието. Зголемените усилби за наплата на побарувањата влијаат да се 
намалат ризикот и расходите од ненаплатените побарувања, со позитивно 
влијание врз профитот на фирмата. Меѓутоа, зголемувањето на усилбите за 
наплата на побарувањата можат да предизвикаат зголемување на расходите за 
наплата и намалување на профитот на претпријатието. Со либерализацијата на 
кредитните стандарди е актуелно прашањето на загубата поради ненаплатени 
побарувања. Имено, со примената на послабите кредитни стандарди се 
зголемува бројот на купувачите, а притоа се зголемува ризикот за наплата на 
побарувањата.  
 

Услови на трговија 
 Во зависност од востановените услови на кредитно продолжување тоа 
може да има големо влијание врз големината на салдото на побарувањата. Тоа 
значи дека, ако компанијата има во просек 5,000 долари во дневна кредитна 
продажба и, притоа, дозволува 30-дневни рокови, тогаш просечното салдо на 
побарувањата ќе достигне 150,000 долари. Доколку купувачите се наклонети да 
не плаќаат за 60 дена, тогаш компанијата мора да се соочи со 300,000 долари 
побарувања, поради што ќе биде потребно и додатно финансирање. 
 Со цел да ја подобри ситуацијата компанијата мора да размислува за 
користење на готовински попуст. Нудејќи ги условите 2/10, нето 30, на 
купувачот му овозможува да одбие од износот 2% од износот на сметката кога 
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плаќа во првите 10 дена, но, ако попустот не е земен, клиентот мора да го 
плати полниот износ во 30 дена. 
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XI.  КРАТКОРОЧНО ФИНАНСИРАЊЕ 

1. КРАТКОРОЧНО НЕОСИГУРАНО ФИНАНСИРАЊЕ 

            Карактеристика на овој облик на финансирање е што доверителот е 
кредитор и што нема осигурување за враќање на долгот по пат на емство или 
друга гаранција. Во овие облици на финансирање спаѓаат: 1) финансирање со 
трговски кредит, 2) финансирање со временски разграничувања и 3) 
финансирање со краткорочни кредити од пазарот на пари. 

1.1. Финансирање со трговски кредит 

Најголемиот давател на краткорочен кредит вообичаено се производителот 
или продавачот на добра и услуги. Речиси 40% од краткорочното 
финансирање, се наоѓа во форма на обрски кон добавувачи или трговски 
кредит.  

    Трговскиот кредит купувачот го користи како краткорочен извор на 
финансирање во период од денот на настанувањето на обврските 
(фактурирање) до денот на конечниот рок на плаќање. Вообичаено е 
доверителот да му одобри некој краток временски период на купувачот за 
испорачаната стока или извршена услуга, во кој ќе ја плати стоката или 
надоместок за извршената услуга. Трговскиот кредит вообичаено се одобрува 
за 30 до 60 дена. Обврските претставуваат спонтан извор на средства, кој 
расте како што бизнисот расте на сезонска или долгорочна основа и се 
намалува кога бизниост опаѓа. Понекогаш тие рокови изнесуваат: 10, 15, 30, 60 
или 90 дена. Во тој период купувачот користи средства на доверителот, 
односно користи обврска спрема доверителот, како краткорочен извор на 
финансирање. Овој кредит може да се нарече уште и трговски или 
комерцијален кредит, бидејќи тој претставува земање на стока на кредит кој 
купувачот мора да го врати во определен рок. Со тоа овој кредит претставува 
краткорочен стоков кредит кој доверителот му го одобрува на купувачот за 
купената стока или за извршените услуги.  

 Компанијата која продава на кредит, всушност, реализира кредитна 
политика, која опфаќа одредени кредитни услови (terms of credit).102  

Претпријатието Х продава на кредит со услови 2/10, нето 30, што значи 
дека ова претпријатие им дава дисконт на купувачите, дисконт од 2% на цената 
од фактурата ако плаќањето се изврши во рок од 10 дена од датумот на 
продажбата. Доколку исплатата не се изврши во тој рок, останува обврската за 
исплата на фактурата во полн износ во предвидениот рок од 30 дена. Тоа, 
всушност, значи дека вистинската цена на продадениот производ е 98% од 
фактурираната цена, поради тоа што секој купувач може стоката да ја добие по 
таа цена во рок од 10 дена. 

  Трговскиот кредит е многу раширен облик на краткорочно финансирање, 
што е последица на развиеноста на купопродажните односи помеѓу купувачите 
и добавувачите. Добавувачите се пофлексибилни од банките при одобрување 
на краткорочни кредити. 

            Кредитните услови кај овој кредит ги определува доверителот. Условите 
на плаќање се разликуваат со оглед на тоа дали се работи за плаќање со 

                                                 
102 James C. van Horne i John M. Wachowicz, Jr., Osnove finansijskog menadzmenta, Mate, Zagreb, 

2005, str. 284. 
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понудена каса-сконто или без понудена каса-сконто. Кога доверителот на 
купувачот не му одобрува каса-сконто, купувачот има интерес обврската да ја 
плати на последниот ден од кредитниот период. Тогаш купувачот во целиот тој 
период ги задржува парите и ги користи за други потреби, со што купувачот 
користи краткорочен бескаматен кредит. Меѓутоа, доверителот може на 
купувачот да одобри каса-сконто ако обврската ја плати пред достасаноста, со 
што се стимулира купувачот од причини што каса-сконтото за купувачот 
претставува намалување на набавната цена на стоката. Вообичаено е каса-
сконтото да се движи во распон од 1 до 5 од сто. 

 Во врска со овој кредит се поставува прашањето: кој го поднесува 
трошокот кој настанува со финансирањето на овој начин? Oвој трошок може 
да го поднесува доверителот, купувачот или и двете страни. Кога се работи за 
производи за кои побарувачката е променлива, доверителот избегнува да им ја 
зголемува цената и го презема трошокот на трговскиот кредит. Од друга страна, 
доверителите за чии производи постои стабилна побарувачка, трошокот на овој 
кредит се пренесува на купувачот прикривајќи го во продажната цена. Заради 
тоа купувачот треба да утврди дали трговскиот кредит е поевтин или поскап од 
некој друг алтернативен краткорочен кредит. 

   Кога доверителот нуди каса-сконто за предвремено плаќање, тогаш 
купувачот може да бира помеѓу две можности. Првата можност е купувачот да 
ја искористи понудената каса-сконто со плаќање на обврската во дисконтен рок. 
Во тој случај финансирањето со овој кредит е бесплатно, доколку доверителот 
не го пренел трошокот каса-сконто и финансирањето на побарувањето на 
купувачот преку продажната цена. Другата можност е купувачот да пропушти 
каса-сконто и долгот да го исплати последниот ден во оставениот кредитен рок. 
Тогаш купувачот го поднесува трошокот на финансирање со овој кредит. Во 
прашање е опортунитетниот трошок кој настанал заради тоа што 
купувачот не ја искористил можноста да плати помала цена за купената стока. 
Со пропуштањето на каса-сконто се зголемуваат трошоците на трговскиот 
кредит и во тој случај тој станува еден од најскапите извори на краткорочно 
финансирање. Заради ова е можно и исплатливо да се земе краткорочен 
банкарски кредит и со тие средства да се искористи каса-сконто. Ваква 
ситуација може да настане кога трошокот на трговскиот кредит е поголем од 
банкарскиот кредит. 

 Финансирањето со овој кредит има предности и недостатоци. Најголема 
предност е тоа што за негово одобрување не се потребни посебни 
формалности. За него не е потребно да се склучи ни посебен договор. За 
одобрување на овој кредит важат полиберални правила, отколку за 
одобрување на краткорочни банкарски кредити. Доверителите со одобрување 
на овој кредит ја зголемуваат продажбата и со тоа остваруваат поголема корист 
од намалување на залихи од што ќе изнесуваат трошоците за кредитот. 
Трговскиот кредит е флексибилен, поради тоа што се усогласува спонтано кон 
потребите на купувачот. 

   Недостатокот на овој кредит е во тоа што кај него може да настапува 
опортунитетен трошок, кој настанува кога купувачот нема да ја искористи 
понудената каса-сконто. Тогаш тој станува најскап краткорочен извор на 
финансирање. Покрај тоа, прекумерното користење на овој кредит може да ја 
доведе компанијата до инсолвентност, поради тоа што обврските можат 
неконтролирано да нараснат. 
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1.2. Финансирање со сопствени меници 

1. Сопствена или трасирана меница претставува хартија од вредност 
која е писмена обврска на издавачот на меницата (трасант) да плати одреден 
износ на пари, на точно утврден датум во иднина, по нечиј налог или 
доносител. Оваа меница е резултат на конкретна трговска трансакција и може 
да се издаде со рок на доспевање: а) платлива по видување, б) платлива за 
одреден број денови од издавањето и в) платлива на одреден ден. Купувачот ја 
потпишува меницата и го признава долгот. Кај сопствената меница трасантот и 
ремитентот се исти субјекти.103 

  Претпријатието во моментот на издавање на меницата не мора да има 
парични средства на сметката, туку само во моментот на достасаност на 
меницата. Во овој момент претпријатието обезбедува краткорочно 
финансирање. 

  Примателот на меницата, односно продавачот на стоката, може 
примената меница да ја: 1) држи до рокот на достасаност и да го наплати 
меничното побарување во номинален износ, 2) индосира меницата и 3) 
есконтира меницата. 

  Индосирање на меницата претставува работа на примателот на 
меницата со која ја плаќа својата обврска, доколку неговиот доверител прифати 
намирување на долгот со пренесување на меничното побарување на него. 
Доколку издавачот не го плати меничниот износ во рокот на достасаност, 
меницата се протестира и за нејзина исплата одговараат сите субјекти кои ја 
индосирале. Затоа трасираната меница овозможува повеќе сигурност ако 
повеќе пати е индосирана. 

Есконтирање (дисконтирање) на меница претставува работа на 
примателот на меницата со која тој ја продава меницата пред рокот на 
достасаност, заради прибавување на готовина и решавање на проблемот на 
инсолвентност. Нив најчесто ги купуваат банките, инвестициските фондови, 
пензиските фондови и осигурителните друштва. 

 2. Сопствената меница нема сигурност на наплата како акцептираната 
меница. Од кредитната способност на издавачот на меницата зависи дали таа 
ќе биде прифатена и есконтирана. Кога банката прифаќа да ја есконтира 
меницата, тогаш таа на сопственикот на меницата му дава есконтен кредит во 
висина на есконтираната вредност на меницата. 

 Со есконтот меницата се претвора во пари меничните побарувања за 
продадената стока или извршените услуги. Купувајќи го меничното побарување 
банката пред рокот на достасаност, банката го кредитира нејзиниот сопственик. 
За есконтирање на меницата банката наплатува есконтна камата која се 
пресметува по следната формула: 

            NvmxEksxDn 

  Ek= —————————,  каде                   
            365x100 
 
Ek - е есконтна камата од денот на есконтот до денот на достасаност на 
меницата, 

                                                 
103 James C. van Horne i John M. Wachowicz, Jr., Osnove finansijskog menadzmenta, Mate, Zagreb, 

2005, стр. 286. 
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Nvm– е номинална  вредност на меницата, 
Eks– е есконтна каматна стапка, 
Dn – број на денови од денот на есконтот до денот на достасаност на меницата, 
365 – број на денови во годината. 

 Износот по кој банката ја купува меницата се нарекува есконтна 
вредност на меницата  (Evm). Овој износ одговара на износот на одобрениот 
есконтен кредит. Есконтна вредност на меницата се добива според образецот: 

 Evm = Nvm -  Ek 

Со есконтирање на меницата се зголемува солвентноста на 
претпријатието, од причини што на овој начин се зголемува  приливот на пари. 
Меѓутоа, на овој начин се намалуваат приходите и финансискиот резултат, што 
влијае на намалување на рентабилноста. 

1.3. Финансирање со акцептен налог 

  Акцептот претставува потпис на налог со кој претпријатието гарантира 
исплата на долгот во определено време. Акцептниот налог го издава должникот 
и го предава на доверителот. На овој начин должникот и формално го признава 
долгот. Доверителот го заверува налогот и го поднесува на наплата во 
организацијата надлежна за платен промет. 

             Акцептниот налог истовремено служи и како инструмент на плаќање и 
како инструмент за обезбедување на плаќањето. Тој овозможува плаќање со 
одложен рок, за кој се договараат доверителот и должникот. 

Бидејќи при издавањето на акцептниот налог должникот користи 
можност за одложено плаќање, ова претставува и форма со која купувачот 
бесплатно краткорочно се финансира. Наплатата на долгот по издадениот 
акцептен налог е едноставна. Тој се наплатува на денот кој е назначен во 
налогот. Во врска со наплатата на долгот по издадениот акцептен налог, 
доверителот нема соодветна правна заштита. Долгот ќе се наплати ако 
должникот има пари на сметката, но доколку нема, акцептниот налог ќе чека на 
реализација заедно со останатите инструменти на плаќање, додека на сметката 
на должникот не пристигнат пари. 

1.4. Финансирање со временски разграничувања 

  Меѓу краткорочни неосигурани извори на финансирање спаѓаат и 
пасивните временски разграничувања, како што се заработките и 
раграничените даноци. Овој вид на финансирање во литературата се среќава и 
под називот спонтано финансирање, кое расте спонтано, со операциите на 
претпријатието. 

  1. Заработки на вработените се исплаќаат периодично (месечно, 
полумесечно и сл.). Во тој период заработките сукцесивно се кумулираат како 
трошок на работењето и се искажуваат како краткорочни обврски на 
претпријатието кои се платливи по достасаноста. Според тоа, во врска со 
заработките трошокот настанал, но не е платен. Ќе биде платен по истекот на 
одреден период. Иако овие обврски се кумулираат, тоа на претпријатието не му 
создава никакви трошоци на финансирање. Затоа разграничените заработки 
претставуваат бесплатен извор на финансирање. 
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Подолг временски период помеѓу исплатата на заработките, односно 
нивна ретка исплата, овозможува: 

   а) подобро финансирање, од причини што претпријатието со ретките 
исплати на заработките ги задржува парите и ги користи за други потреби; 

б) одржување на солвентноста, поради тоа што задржаните пари  може 
да се користат за подмирување на други достасани обврски и   

  в) намалување на трошоците на финансирање и зголемување на 
рентабилноста, од причини што користи бесплатен извор на финансирање, а 
задржаните пари се користат за вложување во работењето на претпријатието 
или да ги пласира на друг начин заради остварување на профит. 

   Финансирањето со разграничување на заработките е ограничено од 
вкупната маса на задржани заработки. Овде во улога на „кредитор” се јавуваат 
вработените, на кои им одговараат пократки периоди за исплата на 
заработките. Наспроти интересот на работниците, интересот на претпријатието 
од аспект на финансирање е периодот за исплата на заработките на 
вработените да биде што подолг. 

  2. Компанијата плаќа разни видови на даноци, како што се: данок на 
добивка, данок на имот и сл. Со прописите со кои се воведени одделни видови 
даноци им се одредени  рокови во кои данокот се плаќа. 

 Разграничените даноци претпријатието ги користи како бесплатен извор 
на краткорочно финансирање. Компанијата има поголема даночна обврска 
доколку оствари поголема добивка, и обратно. Од тоа произлегува дека 
порентабилните компании повеќе се финансираат од разграничувањето на 
даноците, отколку помалку рентабилните компании. Доколку даноците се 
плаќаат во подолги периоди, тогаш компаниите повеќе се финансира од 
разграничувањето на даноците. 

Овој извор на финансирање не е неограничен, туку е лимитиран од 
остварувањето на добивката, од обемот на прометот на стоки и услуги, од 
висината на даночните стапки и сл. Роковите на достасаност на даноците се 
утврдени со закон, па периодот на финансирање на овој начин не може да се 
продолжува. Доколку компанијата не го намири данокот во пропишаниот рок, се 
изложува на трошоци на плаќање на затезни камати. Во улога на „кредитор” кај 
овој облик на финансирање се јавува државата. Ефектите на финансирање кај 
овој облик се слични на ефектите на финансирање по пат на разграничување 
на заработките. Компанијата има обврска во определени рокови да го плати 
данокот на државата, чии износи се прибираат секојдневно во компанијата, така 
што оваа ставка во билансот на состојба на компанијата покажува зголемување 
на обврските. Овие обврски како и обврските по задржаните заработки на 
вработените, кои се среќаваат и под називот акруали, растат, спонтано, како 
што растат операциите на компанијата. Овој вид на обврски се сметаат како 
слободни, без обврски за исплата на камати по нив. Имено, плаќањето на 
данокот е регулирано, како што напред наведовме, со закон (кога истиот се 
плаќа), додека исплатата на платите е предмет на обичајно право и економски 
сили, иако кај вторите се можни и злоупотреби, односно, кога компанијата 
користејќи ја неповолната состојба на пазарот на работната сила (висока стапка 
на невработеност), вештачки го продолжува рокот на исплата на плата со што 
работниците ја кредитираат компанијата во која работат. 
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1.5. Финансирање со краткорочни кредити од пазарот на пари 

1.5.1. Финансирање со емисија на комерцијални записи 

Комерцијален запис (Commercial papers) е хартија од вредност со рок 
на достасување до една година. Издавач (емитентот) на комерцијални записи 
може да бидат комерцијани банки, други финансиски институции или 
претпријатија, со што се обврзуваат дека ќе го исплатат износот наведен во 
оваа хартија од вредност, во рокот на доспевање, зголемен со договорената 
камата што му припаѓа. Комерцијалните записи најчесто ги емитуваат големите 
компании со добар бонитет, заради обезбедување на краткорочни извори на 
финансирање. Со нивната продажба компанијата позајмува краткорочни 
средства на пазарот на пари од физички и правни лица. Во постигнување на 
поголем ефект на продажба на комерцијални записи, издавачите обично им 
нудат на купувачите некои други поволности, како повисока каматна стапка од 
таа што се применува на орочените депозити, понатаму попуст продажба на 
своите производи што ќе се плаќаат со комерцијални записи издадени од 
претпријатието и др.104 

Целта на емисијата на комерцијални записи е да се прибираат 
готовински средства или финансирање на обртниот (вртежен) капитал. Од 
гледиште на емитентот, овој вид хартија од вредност претставува релативно 
евтина замена за краткорочни банкарски кредити. Истовремено, трошоците 
поврзани за емисија на комерцијални записи се пониски во однос на други 
начини на прибавување  средства на финансискиот пазар (т.е. емисија на акции 
и долгорочни обврзници)105 

Комерцијалните записи најчесто се продаваат преку финансиски 
посредници кои за одредена провизија вршат нивна продажба на разни 
инвеститори. Меѓутоа, емитентите можат и без посредници да вршат продажба 
на комерцијалните записи директно на инвеститорите. 

 Во која мерка емитентот ќе успее да ги продаде комерцијалните записи, 
зависи од неколку фактори. Еден од факторите е каматната стапка која ја носат 
комерцијалните записи. Оваа каматна стапка мора да биде поголема од 
каматната стапка на штедните влогови орочени до една година. Каматната 
стапка на комерцијалниот запис вообичаено е пониска од примарната 
банкарска стапка. Тоа значи дека финансирањето по пат на комерцијални 
записи претпријатието го остварува со пониски трошоци одтие кои би ги добиле 
од банките.   Освен тоа, емитентите можат својата стока да ја продадат со 
попуст, ако таа се плаќа со комерцијални записи. На овој начин емитентите ја 
зголемуваат мотивираноста на потенцијалнитне купувачи, но и самите да имаат 
додатна корист. Покрај тоа што со емисијата на комерцијалните записи се доаѓа 
до краткорочни парични средства, емитентите вршат зголемена продажба на 
својата стока и ги намалуваат залихите. 

 Во функција на намалување на ризикот кај вложувањата во 
комерцијални записи, емитентите можат да обезбедат дека за исплатата на 
главницата и каматата по комерцијалните записи да гарантира банка. 

 Комерцијалниот запис е, по правило, поевтин извор на краткорочен 
извор на финансирање од краткорочните банкарски кредити. 

                                                 
104 ) Д-р Синиша Спасов и д-р Сашо Арсов: Финансиски менаџмент, Економски факултет, Скопје, 2004,  стр. 272. 
105)  На пример, емисијата на комерцијалните записи во САД не мора да се регистрираат кај Комисијата за хартии од 

вредност, под услов нивниот рока на достасубвање не е подолг од  

270 денови. 
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Се смета дека комерцијалните записи, поради можноста за 
приспособување на големината, рочноста и динамиката на емисијата за 
конкретни потреби на претпријатието ја зголемува флексибилноста на 
финансирањето. Со оглед дека не се гарантирани со залог, комерцијалните 
записи овозможуваат ослободување на имотот од хипотека. Со емитување на 
комерцијални записи претпријатието гради сопствен пазарен рејтинг и 
обезбедува поефикасен пристап на пазарот на долгорочни долгови. 
Инвеститорите инвестирајќи во комерцијални записи реализираат принос во 
облик на дисконт, односно разлика помеѓу пониската куповна цена и повисоката 
номинална вредност по која се врши откуп на записот за достасаност. 
Релативно повисокиот кредитен ризик за инвеститорите се надоместува со 
повисокиот принос во однос на краткорочните државни обврзници. Приносот на 
комерцијалните записи е на ниво на принос што се добива на сертификати за 
депозит. 

Купувачи на комерцијални записи обично се јавуваат банките, 
осигурителните друштва, пензиските фондови, инвестициските фондови и 
претпријатијата. Реализацијата на емисијата на комерцијални записи најчесто 
се врши со посредство на брокерско-дилерска куќа, а поретко по пат на 
директен пласман. Роковите на достасување кај овој вид  хартија од вредност 
во САД се од 7 до 270 дена.  

Да претпоставиме дека инвеститорот сака да купи на ден 11.09.2015 
година комерцијален запис кој е издаден од претпријатие и тој  достасува на 
наплата на 11.12.2016 година. При издавањето на комерцијалниот запис 
актуелната каматна стапка на пазарот на пари изнесува 2,42 %, а неговата 
номинална вредост изнесува 100.000 евра. Пресметувањето на пазарната цена 
на издадениот комерцијален запис се одредува со примена на дисконтен 
фактор за дадената стапка на принос: 

 

P=  =  = 99392 

 
Значи, цената на финансирање за емитентот на комерцијалниот запис 

во дадениов случај изнесува  2,42%, што одговара на стапката на принос до 
достасување за инвеститорот (на годишно ниво). 

Пример:  
Претпријатие планира да издаде комерцијални записи со рок на 

достасување од  90 дена и номинална вредност од  5.000.000 денари.  
Колкава би била неговата цена на финансирање ако комерцијалниот 

запис се продаде за 4.900.000 денари?  
Ако ги апстрахираме трансакциските трошоци и ја употребиме 

формулата за одредување на стапката на принос до достасување ( на годишно 
ниво) на дисконтна хартија, се добива:  
 

Spg=  x  =   = 8,16% 

 
Значи, цената на финансирање за емитентот на комерцијалниот запис 

во дадениов случај изнесува  8,16%, што одговара на стапката на принос до 
достасување за инвеститорот. 

Комерцијалниот запис ги поседува следните елементи: ознака дека 
станува збор за комерцијален запис, номинален зинос, рок на доспевање, дата 
на издавање и потпис на овалстеното лице. 

 При емисија на комeрцијални записи настануваат определени трошоци, 
како што се:  
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1) трошок за изработка на елаборат за оправданоста на емисијата;  

2) трошок за печатење и дистрибуција на записите; и  

3) каматен трошок. 

1.5.2. Финансирање со акцептен кредит 

Всушност овој кредит се состои во тоа што комитентот на деловната 
банка, кој се нарекува трасант, издава меница за плаќање на своите обврски, 
но претходно таа треба да се акцептира од некоја деловна банка, со што 
банката која се нарекува трасат се обврзува, доколку главниот должник не го 
плати долгот, таа ќе ги намири обврските. 

Банкарски акцепт претставува вид на банкарска гаранција која се дава 
во облик на меница. Претпријатието трасира меница на банката која врши 
нејзино акцептирање со одредена провизија, со што банката се обврзува дека 
во рок ќе ја исплати. Овој вид на меница настанува како резултат на конкретни 
краткорочни трансакции во кои учествува претпријатието кое ја трасира 
меницата на банката. Таа мора пред рокот на достасување на меницата да и 
достави на банката парично покритие за да може банката да му исплати 
меницата во рок на достасаност на доверителот (ремитентот). Претпријатието 
може акцептираната меница да ја есконтира или да ја индосира. 

Банкарскиот акцепт (banker’s acceptance)  претставува типична 
краткорочна хартија од вредност од комерцијален карактер, кој под одредени 
услови пропишани од страна на централната банка може да биде предмет на 
тргување на пазарот на пари. 

Главната особина на оваа хартија од вредност е преносливоста. Заради 
тоа овие хартии од вредност како предмет на трговија на пазарот на пари се 
користи многу во развиените стопанства во светот. Кај нас прометот со овие 
хартии од вредност е скромен.  

 Последниот доносител на хартијата од вредност има право на исплата. 
Рокот на достасување на овој инструмент е од 30 до 90 дена. Камата  на која 
купувачот има  право се состои од два дела: еден е износот којшто продавачот 
го дава на купувачот на име банкарски трошоци, додека другиот дел 
претставува чист дисконт. Кога деловната банка ја акцептира меницата и ја 
реесконтира кај централната банка, добива парични средства во висина на 
дисконтирана номинална вредност со која го кредитира својот комитент до 
рокот на достасување. Кога ќе дојде тој рок, деловната банка го купува 
банкарскиот акцепт од доносителот и ја задолжува сметката на својот комитент. 
Со акцептирањето на меницата од страна на банка (трасат) меницата станува 
банкарски акцепт. Кога меницата се акцептира од страна на друга небанкарска 
институција таа (меницата) станува трговски акцепт. Рокот на достасување на 
банкарскиот акцепт изнесува од 30 до 180 дена, но најчесто тој рок изнесува 90 
дена. Во врска со стапките на банкарскиот акцепт вообичаено тие се малку 
повисоки од тие на трезорските облигации, одразувајќи ја нивната релативно 
висока сигурност и ликвидност. Банкарските акцепти обично се издаваат во 
износи од 25,000 долари и повеќе.  

Пренесувањето на банкарскиот акцепт се врши со индосамент или со 
цесија. 

Важни  елементи на банкарскиот акцепт се: 
- ознака дека е меница;  
- неотповиклива наредба да се исплати одреден износ;   
- име на лицето или правниот субјект кој треба да го изврши плаќањето;   
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- рок на достасување; 
- место на исплата; 
- потпис на издавачот; 
- ознака на акцептот; 
- потпис на акцептантот;  
- ознака и елементи на трговската трансакција.   
 

1.5.3. Други хартии од вредност на пазарот на пари   
На пазарот на пари се среќаваат повеќе хартии од вредност со помош на 

кои се обезбедуваат потребните краткорочни средства. Тие хартии од вредност 
ги вклучуваат  државните благајнички записи, федералните фондови, 
спогодбите за реоткуп и обратните  договори за реоткуп, комерцијалните 
хартии од вредност, преносливите сертификати за депозит,  банкарските 
акцепти и евродоларите. 

Државни благајнички записи ( Treasury Bills) претставуваат најтргувани 
инструменти на пазарот на пари. Тие претставуваат најпроста форма на 
земање. Со нив владата собира пари со јавно продавање записи. Продажбата 
се врши на дисконтна основа. Наместо директно плаќање на камата на 
терзорските записи (купонската стапка изнесува нула), владата издава 
трезорски записи со попуст на нивната номинална вредност. Добивката кај овие 
хартии од вредност настанува како разлика помеѓу куповната цена платена за 
трезорскиот запис и номиналната вредност која се прима при достасување. 

Дисконтниот принос (dy) на трезорскиот запис се пресметува на 
следниов начин: 

itrezorski zapis (dy) =   

каде што е:  
itrezorski zapis –годишен принос за трезорскиот запис; 

- цена (номинална вредност) платена на сопственикот на трезорскиот запис; 

P0 – куповна цена на трезорскиот запис; 
h – број денови до достасување на трезорскиот запис. 
Пример: да претпоставиме дека се купува за 182 -дена трезорски запис за 9.650 
парични единици. Трезорскиот запис има номинална вредност од 10.000 
парични единици. Дисконтниот принос на трезорскиот запис се пресметува на 

следниов начин: iтрезорски запис (dy)=  6,92% 

Оттука, бараниот дисконтен принос  на овој трезорски запис изнесува 6,92%.  
Се разликуваат два вида благајнички записи: државни благајничкии записи и 
благајнички записи на централната банка. Државните  благајнички записи 
поседуваат висока ликвидност и лесно се претвораат во готови пари на пазарот 
на пари. Се карактеризираат со мала номинална вредност, поради што се и 
погодни за купување од страна на субјекти со помали заштеди. Благајничките  
записи на централната банка во развиените пазарни стопанства кои имаат 
развиена финансиска структура на финансиските организации  претставува 
еден од најважните инструменти на централната банка со помош на кои таа ги 
реализира целите на политиката отворен пазар, кредитно – монетарната 
политика и политиката на стабилен пазар на пари. Кога ги продава или купува 
своите , благајнички записи централната банка од една страна ја регулира 
оптималната парична маса, а од друга страна, ги усогласува понудата и 
побарувачката, а со тоа и цената на парите на пазарот на пари.  На тој начин 
централната банка, меѓу другото ја регулира и одржува оптималната 
ликвидност на вкупниот банкарски и финансиски систем на земјата. Основната 
разлика помеѓу благајничките записи на централната банка и државните 
благајнички записи  се состои во тоа што државата ги издава записите со цел 
да го покрие буџетскиот дефицит, додека банкарските благајнички записи се 
издаваат врз основа на депонирани депозитни средства на рок на достасаност 
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од еден до дванаесет месеци  и се купуваат само од страна на нефинансиски и 
физички лица. 

Карактеристика на државните облигации е тоа што приходот остварен од 
нив е ослободен од оданочување, што не е случај кај останатите инструменти 
на пазарот на пари. Оттука, секој рационален инвеститор калкулира во кој 
облик на хартии од вредност да ги пласира своите слободни средства. Пример, 
ако  даноците  ги означиме со Tc, стапката на принос на сертификатите за 
депозит со rcd , стапката на принос на државните облигации со rtb , соодносот 
може да се пресмета со помош на следнава равенка:  
                          rcd (1- Tc) = rtb  

Пример: Ако инвеститорот знае дека вкупниот данок изнесува 10%, а 
стапката на CD е 8% во тој случај на Treasury bills му е потребен приход од 0,08 
х 9=7,2% за да биде еднакво атрактивна како CD. Од равенката забележливо е 
дека предноста на хартиите од вредност ослободени од данок, како што е T-bills 
зависи од нивоата на данок (централен и локален) и од каматната стапка. 
Оттука, несомнено, дека колку што е повисоко нивото на пазарната каматна 
стапка и повисоко нивото на даноците, толку и T-bills стануваат поатрактивни. 
 
                  0,08 х ( 1- 0.10) = 0,08 х 0.9 = 0.072. 
 

Важни елементи на благајничките записи се: 
- ознака дека станува збор за благајнички запис;   
- назив и седиште на издавачот;   
- место и датум на издавање;  
- номинален износ, камата или дисконтна стапка; 
- датум на достасување на главницата и каматата;   
- сериски број; 
- права на имателите на благајнички запис;  
- факсимил на овластеното лице. 
 
Федерални фондови 

Федералните фондови (federal funds) се краткорочни фондови (кредити) 
кои се трансферираат помеѓу банките, обично на временски рок од еден ден. 
Системот на федералните резерви бара од сите банки во системот да држат 
одреден износ на сметките со цел да се обезбедува задоволително ниво на 
ликвидност. Институцијата што ги зема федералните средства создава пасива 
во својот биланс, на име купени федерални средства, додека институцијата 
што ги дава фердералните средства забележува актива во својот биланс на 
име продадени федерални средства. Еднодневната каматна стапка за 
позајмените федерални средства се нарекува стапка на федерални средства 
односно фондови. Трансакциите на федералните средства имаат облик на 
краткорочни (обично за една ноќ) неосигурени кредити. Каматната стапка на 
федералните средства, која се означува со iff,  заради споредување со 
каматните стапки на другите хартии од вредност како што се трезорските 
записи, мораат да се претворат во стапка (принос) еднаква на приносите на 
обврзниците, ibey. 

Да земеме дека стапката на федералните средства за еден ден е 2%. 
Конверзиската стапка на федералните средства во стапка која е еднаква на 
приносот на обврзница се пресметува на следниов начин: 
ibey= iff (365/360)= 2% (365/360)= 2,028%. 
 
Договори за реоткуп и обратни договори за реоткуп  

Реоткупните договори (Repurchase agreements, RPs, или “репос”), 
претставуваат краткорочни заемања, обично за една ноќ. Овие инструменти се 
слични на федералните фондови, со тоа што во трансакциите се вклучени и 
небанкарските субјекти. Банката или брокерско-дилерска куќа, од своите 
холдинзи, продаваат хартии од вредност со цел надминување на краткорочната 
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неликвидност, доколку се појави, со обврска да ги откупат подоцна (обично по 
24 часа, но овој пат по повисока цена. Зголемувањето на цената претставува 
камата за една ноќ. Продадените хартии од вредност, всушност служат како 
гаранција за заемот, додека разликата во цената помеѓу продадената и 
купената хартија од вредност претставува камата што дилерот ја плаќа за 
употребата на пaрите на инвеститорот. Поради колатералата која ја нудат, 
договорите за реосткуп се хартии од вредност кои носат мал ризик поради што 
и каматната стапка на овие инструменти е ниска. Предноста на инвестирањето 
во репо договори се состои во нивната ликвидност. Репо мораат да се 
наплаќаат со готовински средства расположливи веднаш, средства кои можат 
да се повлекуваат во готовина  и валута на самиот деловен ден кога се 
реализира трансакцијата.  

Реоткупна цена = куповна цена х  

Терминскиот репо, во основа, е идентична трансакција, со тоа што 
рокот на имплицитниот заем може да биде 30 или повеќе дена. Инаку, 
договорите за реоткуп се сметаат за многу сигурни во смисла на ризик за 
кредитот затоа што заемите се поддржани со владини хартии од вредност. 

Обратен договор за реоткуп претставува слика на огледало на 
договорот за реоткуп. Кај овој договор дилерот наоѓа инвеститор, кој има 
владини хартии од вредност и нив ги купува, согласувајќи се тие да му ги врати 
на некој иден датум, но по повисока цена. 
 
Комерцијални хартии од вредност 

Тоа се неосигурени, негоцијални, краткорочни (unsecured promissory 
note) финансиски инструменти кои ги издаваат компаниите заради стекнување 
краткорочни парични средства. Со комерцијалните хартии од вредност 
(Commercial Paper),  кои се и најголемиот инструмент на пазарот на пари, се 
позајмува пари по пониска каматна стапка од онаа што се нуди за кредити од 
банките. Обично комерцијалните хартии од вредност се продаваат во 
деноминации од 100.000 долари, 250.000, 500.000 и 1 милион долари во САД. 
Достасувањето се движи од 1 до 270 дена, а најчесто 20 и 45 дена. 
Комерцијалните хартии од вредност заради нивното држење од страна на 
инвеститорите од денот за издавање до достасувањето  немаат активен 
секундарен пазар. Квалитетот на комерцијалните хартии од вредност зависи од 
финансиската состојба на компанијата која ја издала хартијата од вредност. 
Обично, на пазарот доминираат големи корпорации со највисоки рејтинзи. 
 

Преносливи сертификати за депозит 
 
Преносливите сертификати за депозити (Certificates of Deposit/CD) 

претставуваат орочен депозит кој го издала банка со фиксна достасаност, 
специфицирана каматна стапка, датум на достасаност и  преносливост. Тоа 
значи дека може да се продава на секундарниот пазар. Сертификатите за 
депозит не се дисконтни хартии од вредност, што значи на номиналната 
вредност се пресметува камата. Предноста на овој финансиски инструмент е 
тоа што претставува инструмент на доносител  и во време на достасување 
доносителот ги добива главнината и каматата. Преносливите сертификати за 
депозит (Negotiable Certificates of Deposit) имаат деноминација во распон од 
100.000 до 10.000.000 долари. Најчеста деноминација е 1 милион долари. 
Најчести купувачи на преносливите сертификати за депозити, заради нивните 
големи деноминации  се взаемните инвестициски  фондови на пазарот на пари  
кои прибираат средства од поединечни инвеститори и им овозможуваат  
посредно да купуваат преносливи сертификати за депозити. Достасувањето кај 
овие инструменти се движи од две недели до една година, а поголем дел од 
овие инструменти се со достасување од еден до четири месеци. Користењето 
на овие сертификати за депозит од страна на банките временски се лоцира од 
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почетокот на 1900 година, но нивниот облик на преносливост почна да се врши 
во раните 1960 –ти години од страна на американските банки. Значи 
депозитниот сертификат претставува најмлад инструмент во однос на сите 
други инструменти на пазарот на пари.  

Банкарскиот депозитен сертификат претставува исправа, односно 
банкарска потврда  која гласи на доносител, обично на одреден износ, 
депониран во банка, на точно одреден рок, кој може да биде 7 дена, но и подолг 
од 3 до 12 месеци. 
Депонирањето на парични средства е резервирано како за правни, исто така и 
за физички лица кои орочуваат средства кај деловни банки. 
Целта на депозитните сертификати се состои во можноста на мобилизирање и 
употреба на паричните средства пред рокот на кој се депонирани. Кога 
вложувачот на паричните средства сака да ги врати и употребува пред рокот на 
кој се депонирани, тоа ќе го постигне со посредство на депозитниот сертификат 
кој како хартија од вредност се продава на секундарниот пазар на пари со 
одреден дисконт. 

Важни  елементи на депозитниот сертификат се: 
- ознака дека станува збор за сертификат за депозит;   
- назив на банката издавач;  
- место и датум на издавање; 
- номинален емитиран износ; 
- рок на достасување и каматна стапка;   
- ознака дека гласи на име или на доносител;   
- право на сопственикот на сертификатот;   
- потпис на овластено лица.  

Пример на пресметка на принос на пренослив сертификат за депозит, 
банка има издадено 6-месечен пренослив сертифкат за депозит од 1 милион 
парични единици со годишна каматна стапка од 6%. Сопственикот на 
сертификатот ќе добие: 
            FV= 1.000.000 (1+0,06/2) = 1.030.000 парични единици  

Значи за 6 месеци во замена за 1 милион парични единици денес 
депониран во банка. 

Веднаш по издавањето на сертифкатот за депозит, пазарната стапка на 
сертификатот за депозит од 1 милион парични единици паѓа на 5%. Како 
резултат, цената на номиналната вредност на серификатот за депозитот од 1 
милион парични единици на секундарниот пазар се зголемува на следниов  
начин: 
         PV= 1.030.000/(1+0,05/2) = 1.004.878 парични единици. 
 
Банкарски акцепт 

Банкарскиот акцепт (banker’s acceptance)  претставува типична 
краткорочна хартија од вредност од комерцијален карактер, кој под одредени 
услови пропишани од страна на централната банка може да биде предмет на 
тргување на пазарот на пари. Банкарскиот акцепт практично претставува 
деловна  меница на која банката  става акцепт, потпис на овластеното лице и 
која со тоа  презема неотповиклива обврска дека паричниот износ, на кој гласи 
меницата ќе го исплати на доносителот на денот на достасувањето. Главната 
особина на оваа хартија од вредност е преносливоста. Заради тоа овие хартии 
од вредност како предмет на трговија на пазарот на пари се користи многу во 
развиените стопанства во светот. Кај нас прометот со овие хартии од вредност 
е скромен.  

 Последниот доносител на хартијата од вредност има право на исплата. 
Рокот на достасување на овој инструмент е од 30 до 90 дена. Камата  на која 
купувачот има  право се состои од два дела-еден е износот којшто продавачот 
го дава на купувачот на име банкарски трошоци, додека другиот дел 
претставува чист дисконт. Кога деловната банка ја акцептира меницата и ја 
реесконтира кај централната банка, добива парични средства во висина на 
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дисконтирана номинална вредност со која го кредитира својот комитент до 
рокот на достасување. Кога ќе дојде тој рок, деловната банка го купува 
банкарскиот акцепт од доносителот и ја задолжува сметката на својот комитент. 
Со акцептирањето на меницата од страна на банка (трасат) меницата станува 
банкарски акцепт. Кога меницата се акцептира од страна на друга небанкарска 
институција таа (меницата) станува трговски акцепт. Рокот на достасување на 
банкарскиот акцепт изнесува од 30 до 180 дена, но најчесто тој рок изнесува 90 
дена. Во врска со стапките на банкарскиот акцепт вообичаено тие се малку 
повисоки од тие на трезорските облигации, одразувајќи ја нивната релативно 
висока сигурност и ликвидност. Банкарските акцепти обично се издаваат во 
износи од 25,000 долари и повеќе.  

Пренесувањето на банкарскиот акцепт се врши со индосамент или со 
цесија. 

Важни  елементи на банкарскиот акцепт се: 
- ознака дека е меница;  
- неотповиклива наредба да се исплати одреден износ;   
- име на лицето  или правниот субјект кој треба да го изврши плаќањето;   
- рок на достасување; 
- место на исплата; 
- потпис на издавачот; 
- ознака на акцептот; 
- потпис на акцептантот;  
- ознака и елементи на трговската трансакција.  
 
Евродолари 

Евродоларите се депозити деноминирани во долари во странски банки 
или филијали на американски банки во странство. Со лоцирањето надвор од 
САД, овие банки ја избегнуваат регулативата на Одборот на федералните 
резерви. Сметките каде се депонирани доларите, и покрај префиксот евро, не 
мора да се во европски банки, иако таму започна практиката за прифаќање 
депозити со доларска деноминација надвор од САД. Постојат два вида  
евродоларски инвестиции (Eurodollars). Евродоларските депозити (EuroCDs) се 
инвестираат во износи од 100,000$ или повеќе, со рокови од еден ден до една 
година. Поради тоа што со нив не се тргува на секундарниот пазар (не се 
негоцијабилни), тие мора да се чуваат до датумот на достасување. Тие се 
обично достапни во минимални износи од 5 милиони долари, со можност за 
зголемување на износите за по 1 милион долари. Вообичаен рок на 
достасување е од 30 дена до 6 месеци. Најмногу од евродоларските депозити 
се орочени со рок на достасување помал од 6 месеци. Кога зборуваме за 
евродоларските депозити треба да се спомне дека варијанта на орочените 
евродоларски депозити се евродоларските сертификати на депозити. 
Доларскиот депозитен сертификат е сличен на банкарскиот сертификат за 
депозити, со таа разлика што обврската е на филијала на неамериканска банка. 
Предноста на евродоларските сертификати на депозити над евродоларските 
орочени депозити е во тоа што сопственикот на тој сертификат може да го 
продава и да ја добие неговата готовинска вредност пред достасувањето. 
Треба да се нагласи дека овој инструмент е значително понеликвиден и 
поризичен од домашните депозитни сертифкати. По однос на цената по која се 
нудат евродоларските депозити е LIBID каматната стапка (London interbank bid 
rate) додека каматата по која се бара е LIBOR (London interbank offer rate) 
поради исклучителната конкурентност (конкурираат и федералните фондови) 
bid-ask spread-от е мошне мал и ретко надминува 0,125%. 
 
Преференцијални акции на пазарот на пари  

Овој финансиски инструмент (Money Market Preferred Stock) на пазарот 
на пари  го користат корпоративни инвеститори  кои заработуваат пари од 
пазарните каматни стапки, при што истовремено го избегнуваат плаќањето на 



 218 

данок на 70% од нивните приходи од дивиденди. Ефектот од даночното 
олеснување кај овој финансиски инструмент е во намалување на 
корпоративниот данок на преференцијалните дивиденди.  
Безризични хартии од вредност 

Овој финансиски инструмент на пазарот на пари, најчесто познат како 
краткорочна обврзница (short-term revenue bonds), претставува инструмент кој е 
ослободен од данок (Tax-exemt paper) и се разликува малку од останатите 
комерцијални хартии. Овој вид хартија од вредност за да се поистовети со 
карактеристиката ослободена од данок, треба да биде издадена било од 
централна, локална власт или, пак, од непрофитна организација. Нивното 
достасување се движи во временско траење од 15 до 90 дена. Доколку сите 
останати услови се еднакви, инвеститорите ќе бидат индифирентни помеѓу 
инструментите кои подлежат на оданочување и тие што се ослободени од 
данок, особено кога: r` = r (1-T) 

каде што r` е стапка на  tax-exemt paper, r е стапка на хартиите од 
вредност кои се оданочуваат и  T е инвеститорска маргинална даночна стапка. 

Пример: ако оданочливата хартија од вредност има принос од 8%, а 
маргиналната стапка на оданочување на компанијата е 35%, компанијата ќе 
инвестира во tax-exemt paper, само ако r` е поголема од: 0,08 х 0,65 = 5,2%. 

Несомнено, дека tax-exemt paper е секогаш понизок од оној кој се добива 
кај инструментите кои создаваат даночна обврска. Овие хартии од вредност се 
и најбезризични, готовински еквивалентни инструменти и кај нив најмалку се 
манифестира  кредитниот ризик, ризикот на долг рок и каматната стапка. Со нив 
се одредува безризичната каматна стапка (risk-free). 
 

1.5.5. Финансирање со авален или гаранциски кредит 

Овој кредит е сличен на акцептниот кредит и функционира на тој начин 
што банката на својот клиент, со ставање потпис на неговата меница, 
гарантира дека во случај ако главниот должник не го плати долгот, таа ќе го 
направи тоа. Треба да се истакне дека авалниот кредит е појак од акцептниот 
кредит. Авален кредит банката може да одобрува само на комитенти во коишто 
има доверба, односно комитенти кои имаат добар бонитет. 

 Кај акцептниот кредит банката не отстапува свои парични средства, 
освен ако таа ја есконтира таа меница, туку корисникот на овој кредит ги става 
на располагање својата одговорност и својот кредибилитет. На овој начин 
банката му го олеснува на претпријатието доаѓањето до пари или со 
индосирање (без употреба на пари) да ги подмири своите парични обврски. При 
акцептирање на меницата, банката не ангажира свои средства, туку само 
одговорно лице на банката на меницата става свој потпис. Банката не ангажира 
свои средства ни кога доаѓа до наплата на меницата, поради тоа што тогаш 
банката исплатува од средствата на претпријатието, кое е нејзин клиент. 

 Предноста на овој кредит во однос на другите кредити се состои во тоа 
што претпријатието со есконтот на меницата веднаш доаѓа до готови пари. 
Погодноста за банката која ја акцептирала меницата се состои во тоа што таа 
не ангажира сопствени средства, единствено ако самата не ја есконтира 
меницата. Посебна важност имаат мениците кои ги акцептираат познати 
светски банки. Најголема примена акцептниот кредит има во меѓународниот 
платен промет. 

 

 



 219 

1.6. Финансирање на неосигурени банкарски кредити 

  Неосигурени банкарски кредити претпријатието користи за финансирање 
на зголемените краткорочни потреби за обртни средства, а посебно сезонските 
побарувања од купувачите и залихите. Практиката за финансирање на 
краткорочните потреби на претпријатијата ги познава особено следните видови 
краткорочни кредити: кредитна линија, рамбурсен кредит, винкулационен 
кредит, револвинг кредит и трансакциски кредит. 

 Кредитна линија претставува договор меѓу деловна банка и 
претпријатието, со кој се утврдува износот на неосигурен краткорочен кредит 
кој се одобрува врз основа на кредитната способност и бонитетот на 
претпријатието. Договорот за кредитна линија не гарантира кредит на идниот 
должник, туку навестува дека деловната банка, ако биде во финансиска 
можност, ќе одобри кредит на претпријатието кое  би го користело кредитот до 
одреден лимит. При одобрување на овој кредит се постигнува договор помеѓу 
банката и претпријатието кое е комитент на банката, со кој се утврдува 
максималниот износ на кредит кој банката ќе му го одобри на претпријатието. 
ако кај него се јави потреба за додатни краткорочни парични средства во 
одреден временски период. Договорот за ваков вид на кредит се склучува 
најчесто на период од една година и е подложен на едногдишно обновување. 
Практичноста и предноста на кредитната линија се состои во тоа што 
деловните банки ја елиминираат потребата од испитување секој пат кредитната 
способност на претпријатието кога тоа бара кредит. Деловната банка презема 
обврска дека на барање на претпријатието (во кое треба покрај барањето на 
кредитна линија да достави и финансиска документација-план на паричните 
средства, план на билансот на состојба и билансот на успех, последниот 
финансиски извештај за работењето и сл.) ќе му стави на располагање 
договорениот износ на кредит. Со тоа претпријатието обезбедува краткорочно 
финансирање кое му овозможува сигурносна резерва за солвентност. 

 Со кредитната линија се обезбедува финансирање на обртни средства 
во одреден временски период до една година. Во зависност од потребите за 
пари, во период за кој е склучен договорот за кредитна линија, претпријатието 
може да повлекува и користи парични средства во рати кои не се однапред 
одредени. Кредитот не мора во потполност да се искористи, но договорениот 
лимитиран износ не може да се пречекорува. Кредитот кој е искористен мора да 
се врати во договорениот рок. Со барањето за одобрување на кредитната 
линија претпријатието поднесува биланс на состојба и биланс на успех, како и 
финансиски планови со искажани потреби за краткорочни парични средства. 

 Позитивна страна на финансирањето со помош на вократкорочен 
кредит за соодветен временски период и со тоа ја избегнува ситуација да бара 
пари набрзина, случај во кој условите можат да бидат неповолни. Втора 
позитивна страна на овој кредит е што тој ги намалува трошоците на 
финансирање на претпријатието, поради што овој кредит се повлекува во 
случај на инсолвентност и на тој начин се плаќа камата. Кај останатите кредити, 
кои во целост се повлекуваат, каматните трошоци се поголеми. 

 Рамбурсен кредит од францускиот збор ramburser што означува 
исплата. Станува збор за краткорочен кредит што се користи само за плаќање 
стоки увезени од прекуморски земји. Се јавува во два вида, и тоа како: 

1. Директен; и 
2. Индиректен. 
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Кај директниот рабурсен кредит нема посредничка банка, туку се 
одобрува на тој начин што банката на увозникот истовремено претставува и 
рамбурсна банка. 

Од аспект на обавувањето на обврските од страна на рамбурсната банка 
и банката на увозникот спрема продавачот, рамбурсните кредити се делат на 
три вида и тоа: 

а) отповиклив и непотврден рамбурсен кредит. Всушност станува збор 
за тоа дека рамбурсната банка нема обврска да ја акцептира меницата; 

б) неотповиклив и непотврден рамбурсен кредит. Кај овој вид рамбурсен 
кредит рамбурсната банка се обврзува дека ќе ја акцептира меницата, но 
банката на извозникот не се обврзува дека таквата меница ќе ја есконтира; 

в) неотповиклив и потврден рамбурсен кресит претставува таков кредит 
кога рамбурсната банка се обврзува дека ќе ја акцептира меницата, а банката 
на извозникот се обврзува дека ќе ја есконтира акцептираната меница.  

Индиректниот рамбурсен кредит се карактеризира по тоа што меницата 
е акцептирана не во банката на увозникот, туку во некоја трета банка од некоја 
трета земја, што се нарекува рамбурсна банка. Во реализација на индиректен 
рамбурсен кредит се јавуваат неколку учесници106: 

1. Купувач - увозник; 
2. Банка на увозникот; 
3. Рамбурсна банка; 
4. Банка на извозникот; 
5. Продавач - извозник. 

За да постои индиректен рамбурсен кредит 

потребно е купувачот и продавачот да склучат договор за купопродажба на 
стоки во којшто се прецизира дека плаќањето ќе се врши со меница 
акцептирана од рамбурсна банка. Притоа купувачот и дава налог на својата 
банка на товар на својата сметка да дозначи средства од рамбурсната банка 
којашто ќе изврши акептирање на меницата.  Натамошниот тек се одвива на тој 
начин што банката на увозникот склучува договор со рамбурсната банка со што 
таа банка ја акцептира меницата и така акцептираната меница доспева до 
банката на извозникот и од оваа банка прима документ како што е коносман, 
сертификат, фактура, атест, полиса за осигурување, товарен лист и сл. Банката 
на извозникот, по приемот на налогот го известува продавачот (извозникот) 
дека по приемот на сите овие документи ќе му ја пренесе акцептираната 
меница од рамбурсната банка. Со акцептираната меница извозникот си го 
наплатува своето побарување од рамбурсната банка во рокот на доспевање. 
Од друга страна, увозникот е сигурен дека ќе ја добие стоката, бидејќи во 
рамбурсната банка и во неговата банка се документите со кои се потврдува 
дека стоката е испорачана (овие документи банката му ги пренесува на 
купувачот (увозникот). 

 Винкулационен кредит претставува кредит што му се одобрува на 
купувачот за плаќање на стоката која патува од продавачот кон купувачот. 
Називот винкулационен кредит потекнува од латинскиот збор vinculare кое 

                                                 
106 ) Проф. д-р Ненад Вуњак: Финансијски менаџмент, Економски факултет Суботица, 2005 год., 

стр.397. 
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означува спојување, здружување, односно да се обврзува. Сличен е на 
рамбурсниот кредит, но со таа разлика што стоката патува по сувоземен пат. 
Винкулациониот кредит за банката претставува давање аванс на претпријатие 
врз основа на стока (која патува)  и товарен лист кој се наоѓа кај нејзе. Банката 
или некоја деловна единица ја плаќа стоката врз основа на фактура или на 
товарен лист. Со тоа банката се стекнува со право на располагање со таа 
стока. Откако купувачот ќе и ја плати вредноста на стоката на банката, банката 
му го дава дупликатот од товарниот лист, полисата за осигурување и сл. Овој 
кредит се користи особено при откуп на земјоделски производи.  

 Револвинг (обновлив)  кредит претставува гарантирана краткорочна 
неосигурана кредитна линија која автоматски се продолжува до максимално 
договорениот износ за одреден временски период. Деловната банка со 
потпишување на договор за револвинг кредит презема обврска дека на 
претпријатието ќе му става на располагање износот на финансиски средства, 
без оглед на моменталниот недостаток на парични средства и нејзината 
ликвидност. Помалку е ризичен од кредитната линија, поради тоа што за 
расположливоста и користењето на кредитот гарантира банката. Со оглед на 
тоа што автоматски се обновува, овој кредит претставува среднорочен извор на 
финансирање. Револвинг кредитот претставува законска обврска на банката да 
го продолжува кредитот до маскималниот износ. Вкупниот износ на револвинг 
кредитот не може да биде повисок од максимално одредениот револвинг 
кредит. Карактеристично за револвинг кредитот е тоа што тој често се одобрува 
на рок од една година, па до три години ( поради што овој кредит од 
краткорочен преминува во среднорочен кредит). Каматната стапка на овој вид 
кредит е повисока за 0,25 % до 50% во однос на краткорочниот кредит во 
рамките на кредитната линија.   

 Овој кредит е проследен со определени трошоци, и тоа: 1) редовна 
камата која претпријатието ја плаќа за искористениот дел на кредит и 2) 
посебна провизија на просечно салдо на неискористен кредит, кога нема да се 
искористи максимално договорениот износ на кредит. Поради тоа што на овој 
кредит се плаќа камата на искористениот дел од кредитот и провизија на 
просечното салдо на неискористениот кредит, овој кредит е поскап од 
кредитната линија, но од аспект на  расположливоста која ја гарантира банката 
е помалку ризичен извор на краткорочно финансирање од кредитната линија. 

 в) Трансакциски кредит претставува кредит кој се одобрува за 
одредена деловна намена, односно трансакција. На пример, овој кредит може 
да се одобри за потребите на увоз или извоз на стока. 

2. Поим за краткорочното осигурано финансирање 

Краткорочно осигурано финансирање е таков вид на финансирање кај 
кој од должникот се бара осигурување дека кредитот ќе биде вратен во 
договорениот рок, кој е пократок од една година. Во случај кредитот да не се 
врати, доверителот има право да го намири од средствата кои служат како 
осигурување. Овој облик на финансирање се користи за финансирање на 
краткорочни вложувања, а особено зголемените краткорочни побарувања од 
купувачите и сезонските залихи. Поради тоа што овие кредити се поризични од 
краткорочните неосигурени кредити, тие се поскапи од нив. Најчесто за 
осигурување се користат: a) краткорочни хартии од вредност, б) побарувања од 
купувачите и  в) залихи. 

 1) За осигурување на враќањето на краткорочните кредити најчесто се 
користат краткорочни хартии од вредност (комерцијални записи, благајнички 
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записи, депозитни сертификати и сл.). За овие потреби можат да се користат и 
долгорочни хартии од вредност (акции, обврзници и сл.) што претставува редок 
случај. Кога должникот нема да го отплати кредитот, хартиите од вредност, со 
кои кредитот е осигурен, се продаваат и на тој начин се намирува долгот. 
Кредитот се осигурува со заложување на хартии од вредност, при што 
номиналната вредност на заложените хартии од вредност мора да биде 
поголема од износот на кредитот кој се одобрува. Ова е од причини што е 
можно да се случи пад на пазарните вредности на ХВ. Осигурената вредност 
на ХВ, како средство за осигурување на кредитот, зависи од: 1) ликвидноста на 
ХВ, 2) рокот во кој ХВ достасува за наплата и 3) осцилација на пазарната цена 
на ХВ. Колку ХВ е поликвидна, односно, колку што може побрзо да се претвори 
во пари и кога постои можност нејзината вредност побрзо да се продаде без 
намалување на цената, толку нејзината осигурена вредност е поголема, и 
обратно. 

 Ако рокот во кој ХВ достасува за наплата е приближно усогласен со 
рокот на кој е одобрен кредитот, тогаш вредноста на ХВ како средство за 
осигурување на кредитот е поголема. Кога пазарната цена на ХВ е стабилна, 
тогаш таа има поголема  осигурена вредност, и обратно. 

 Најчесто кредитот се одобрува до 80% од номиналната вредност на 
заложените ХВ. Во случај кога ХВ се продава по цена повисока од износот на 
кредитот и каматата, разликата се враќа на корисникот на кредит.  

 2) Побарувањата од купувачите, по парите, претставуваат 
најликвидни средства на претпријатието, бидејќи тие можат во краток рок да се 
претворат во пари.  Брзината со која побарувањата од купувачите можат да се 
претворат во пари зависи и од солвентноста на должникот.  

Вообичаено висината на одобрените краткорочни кредити се движи до 
50% во однос на книговодствената вредност на вкупните краткорочни 
побарувања107. 

Побарувањата од купувачите ги имаат следните карактеристики: 

                     Т а б е л а 26: Побарувања од купувачи 

Купувач  Износ на 
побарување 

 Сигурност Просечен 
период на 
наплата на 
побарувањето 

1     40.000  20 дена  35 дена 

2     14.000    5  60 

3     10.000  50  45 

4     16.000  14  30 

5       8.000  70  60 

6     24.000  10  20 

7     56.000    6  10 

8     44.000  23  10 

9       8.000  45  45 

Вкупно    220.000     -   - 

Доколку одредена компанија одобри кредитни услови на своите купувачи 
од 2% каса-сконто, со наплативост за 10 дена, со конечен рок на доспевање на 

                                                 
107 ) Проф.д-р Ненад Вуњак: Финансијски менаџмент, Економски факултет Суботица, 2005, 

стр.191. 
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обврските нето 30 дена од фактурирањето, деловната банка со колатералното 
обезбедување со побаувања од купувачите ќе ги елиминира побарувањата под 
редните броеви 3, 5 и 9 кои не се наплатливи во период од 30 дена, од причини 
што тие побарувања се наплатливи за следните временски интервали: 3-тото – 
50 дена, 5-тото -70 дена и 9-тото – 45 дена. За деловната банка постои обврска 
да одреди просечен период на наплата на побарувањата кои во случајов (во 
прегледот) се движи од 10-60 дена. По одредувањето на просечен период на 
наплата на побарувањата од страна на банката, таа ги иззема од 
колатералното обезбедување на побарување од купувачите под редните 
броеви 2, 3, 5 и 9. Сите останати побарувања се атрактивни за деловната банка 
( во износ од 180.000 денари). Од извршената селекција на побарувања кои 
доаѓаат предвид за колетарлно обезбедување се пристапува кон одредување 
на фиксен процент кој се применува на вредноста на селектираните 
колатерални залога. Ако претпоставиме дека тој процент се дефинира во 
висина од 2% тоа значи дека колатералниот залог нема да се изврши на 
180.000 денари туку на 176.400 денари ( 180.000 х 2%= 3.600 денари). Сооглед 
на тоа што деловната банка може да одобри краткорочен кредит во висина од 
50 – 90% од колатералниот залог, да претпоставиме дека банката одлучила да 
тој процент да го одреди во висина од 75% во тој случај банката ќе одобри 
краткорочен кредит на претпријатието во износ од 132.300 денари (176.400 х 
75% = 132.300 денари).  

Залихите како инструмент на обезбедување во услови на краткорочно 
финансирање на претпријатието во праксата има мошне широка примена. 
Атрактивноста на залихите произлегува од фактот што нивната пазарна 
вредност често е повисока од книговодствената вредност. Сооглед на тоа што 
залихите се проценуваат според книговодствена вредност, тие претставуваат 
посебно атрактивен облик на колатерален залог, заради тоа што со ниовна 
продажба во целост може да се намират сите обврски на должникот настанати 
по краткорочниот кредит.  Заради тоа и тие можат да се користат за 
осигурување на кредитот. Вредноста на залихите како средство за осигурување 
на кредитот зависи од квалитетот на залихите, нивната трајност и ликвидност, 
како и од стабилноста на нивните продажни цени и трошоци на нивната 
продажба.  

2.1. Финансирање со факторинг 

Факторингот претставува аранжман со кој фирмата 
обезбедува потребни парични средства по пат на продажба на своите 
побарувања. Со таканаречена глобална цесија своите побарувања фирмата ги 
продава на специјална организација (фактор), со што должниците добиваат 
нови доверители. Организацијата што го извршила откупот на побарувањата е 
должна да му го исплати на продавачот износот на побарувањето, намален за 
определен дисконт (камата за предвремено реализирање на износот на 
побарувањето), како и за трошоците и ризикот што го презема врз себе со 
наплатата на побарувањата од должниците. Користејќи ја оваа форма на 
обезбедување на наплата на побарувањата пред нивната достасаност зает 
претставува обезбедување на финансиски средства за развојните потреби. Со 
користењето на факторинг на сметките на побарувања се скратува периодот на 
чекање за наплата на побарувањата и се стекнува претпријатието со готовина. 
Во Велика Британија, а и во други развиени земји, оваа форма на 
обезбедување на потребни финансиски средства  станува се повеќе популарна.  
На пример, вкупниот обрт кој се остварува преку факторинг индустријата, во 
Велика Британија порасна од 4,4 милиони фунти во 1984 година на 47,2 
милиони фунти во 1997 година. 
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Зборот факторинг етимолошки потекнува од англискиот збор Factor, што 
означува агент, комисионер или посредник. Практичната примена на факторинг 
договори се појавува во почетокот на минатиот век во САД и тоа во агенции 
како посредници на продажба на стоки што ја обавувале англиски фирми. 
Подоцна факторингот се јавува и во Европа, што е прифатен многу брзо, за да 
се зголеми просечниот раст на овие аранжмани дури до 20% годишно. Денес 
факторнг фирмите се развиваат и поврзуваат меѓу себе и прераснуваат во 
мултинационални компании, вклучувајќи и банки во својата структура. 
Регулирањето на односите помеѓу факторот и комитентот се врши со 
склучување договор во писмена форма. Практиката ги познава следните 
видови факторинг: 

1. отворен факторинг; 
2. затворен факторинг. 

 
Со отворениот факторинг комитентот врши цесија на своето побарување 

во корист на факторинг фирмата и на тој начин побарувањето што ќе доспева 
во иднина го продава на факторинг фирмата, која веднаш му го исплаќа со 
одбивање провизија или дисконт. Кај отворениот факторинг постои варијанта 
според која комитентот не мора да го отстапи своето побарување на факторинг 
фирмата, туку може да ја овласти во негово име и за негова сметка да врши 
наплата на тие побарувања. Притоа факторинг фирмата му дава краткорочен 
кредит на комитентот со определена камата што тој треба да го врати после 
наплатата на побарувањето. 

Наспроти отворениот, затворениот или скриен факторинг се остварува 
на тој начин што извозникот ја продава стоката на факторинг фирмата, а таа му 
ја плаќа на комитентот вредноста на стоката од средствата од некоја банка, 
наменети за кредитирање на извозот. За својата услуга (која вклучува и ризик и 
камата на кредитирањето на клиентот од моментот на откуп на побарувањето 
до наплата на побарувањето) факторот наплатува провизија, која најчесто се 
движи од 2-4% од износот на побарувањето. 

Учесници во факторинг активностите се: 
1. клиент (продавач на стока); 
2. купувач на стоката; 
3. фактор (агент, застапник).  

 Побарувања кои ги купува фактор или факторинг организација, кои 
најчесто се банки, а можат да бидат и претпријатија. Факторинг организацијата 
со надоместок ги купува побарувањата пред да пристигне нивното побарување, 
ги презема работите околу наплатата и ризикот од наплата на побарувањата. 
Предностите за претпријатието се: 1) забрзан прилив на пари и олеснување на 
одржување на солвентноста, 2) намалување на трошоците на наплата на 
побарувањата и 3) пренесување на ризикот на наплата на факторинг 
организацијата. Претпријатието со продажба на своите побарувања пред рокот 
на достасаност ослободува парични средства кои се врзани во побарувања и 
може да ги употребува за финансирање на други потреби. На овој начин се 
намалува просечната состојба на краткорочните побарувања, односно нивниот 
број денови на врзаност, со што се зголемува коефициентот на обртот на 
побарувања од купувачите, штo позитивно влијае на солвентноста и 
рентабилноста на претпријатието. 

Предностите на факторингот се повеќекратни, а меѓу другото се 
истакнуваат следните:108 

1. клиентот (продавачот) во рамките на 

                                                 
108 Prof.dr Nenad M. Vunjak: cit,delo, str.325. 
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расположливите обртни средства доаѓа до реализација и наплата на своите 
побарувања (без задоцнување), што е од особен интерес кај продажбата на 
кредит во извозните работи и со одложен рок на плаќање; 

2. клиентот ја пренесува грижата и ризикот на 
наплата на наплата на побарувањата на факторинг организацијата, забрзувајќи 
го приливот на средствата неопходни за континуиран тек на репродукцијата; 
 3. клиентот ја одржува тековната ликвидност без додатен кредит поради 
тоа што од факторот добил износ (дел) од своите побарувања. 

 Голем недостаток на финансирањето по пат на факторинг е во тоа што 
станува збор за скап начин на финансирање, поради што претпријатијата го 
користат тогаш кога на друг начин не можат да обезбедат пари. 

2.2. Финансирање по пат на лизинг 
 

Финансискиот лизинг, како работа е од понов датум кој во Европу 
доаѓа од САД на крајот од педесетите години од дваесетиот век, и стана 
широко прифатен и често применувана работа, прилагодена на потребите на 
современиот деловен промет. Причините за таквата “популарност” и 
експанзија на  финансискиот лизинг во деловниот свет се наоѓаат, без 
сомнение, во економските предности што ги нуди оваа работа за субјектите 
кои во неа  учествуваат. 

Лизингот се појавува пред Втората светска војна во САД околу 1930 
година како нов начин на финансирање на недвижностите, за да подоцна се 
прошири и на лизинг на подвижна опрема. Во услови кога инвестиционите 
добра станаа технички исклучително сложени, мошне скапи, лизингот почнал 
да добива се повеќе на значење. 

Лизинг активностите најчесто се одвиваат помеѓу три деловни 
партнери. Тоа се: примателот (корисник) на инвестициона опрема; 
испорачател (производител или продавач) на инвестиционата опрема; и 
лизинг друштво (финансиер), кој инвестиционата опрема ја зема во закуп од 
производителот и ја става истата на располагање на примателот 
(корисникот) на опремата  

( и од него наплатува лизинг закупнина). 

За примателите на лизингот, тој претставува можност за прибавување 
на опрема без вложување на сопствен капитал или земање кредит. Значајна 
погодност за примателот на лизингот е во фактот што, по престанокот на 
договорот за финансиски лизинг, тој има право да се определи за една од 
трите опции: а) предмет од лизингот да го врати на давателот на лизинг 
(често примателот на лизинг нема интерес трајно да го задржи предметот на 
лизинг); б) предметот на лизинг да го откупи (обично станува збор за 
симболична цена сооглед на тоа што се пресметува вкупно платениот износ 
на име лизинг надоместок); в) да го продолжува договорот за финансиски 
лизинг (некогаш  примателот на лизинг повеќе му одговара предметот од 
лизингот да го задржи во својство на примател на лизинг отколку во својство 
на сопственик ). 

За давателот на лизинг, финансискиот лизинг е поволен сооглед дека 
задржува право на сопственост на предметот на лизинг, што не носи ризик 
карактеристичен за доверителот кој го одобрува кредитот. 

Финансискиот лизинг е погоден и за испорачателот, за кој оваа работа 
претставува извор на континуирана продажба на  сигурен купувач, по 
правило, под поволни услови. 
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Во тие рамки, воспоставување на соодветна правна рамка за финансискиот 
лизинг, се обезбедува создавање на здрава конкуренција на пазарот на 
финансиски услуги, проширување на капитални инвестиции, развој на стопанските 
субјекти, а посебно мали и средни претпријатија, поголема ефикасност во 
деловниот промет, подобрување на квалитетот на производите и производството 
воопшто, што, се заедно, придонесува за  заживување на стопанството и негов по 
забрзан развој.  

Финансискиот лизингот, всушност се состои од два 

договори – договор за испорака и договор за финансиски лизинг кој со својата 
взаемна поврзаност ја сочинуваат целината на финансискиот лизинг. На овој 
начин одреден поимот на финансискиот лизинг претставува широка правна 
формула која обфаќа различни облици на оваа работа под која често се 
подразбираат и различни правни реžжими но кои сепак доминираат одредени 
заедниčчки карактеристики кои создаваат  можност за формулирање на една 
ваква дефиниција. 

Тие карактеристики се огледуваат, пред се, во 

тродимензионалниот однос кој финансискиот лизинг секогаш го подразбира, а 
кој се состои во постоење на три субјекти во работата: давател на лизинг, 
примател на лизинг и испорачувач, како и во правилото дека надометокот 
којшто примателот на лизингот го плаќа на давателот на лизинг за користење 
на предметот на лизингот се утврдува, пред се, со земање предвид 
амортизацијата во целост или најбитниот дел на вредноста на предметот на 
лизинг. Овие две особености во својата симбиоза представуваат основно 
обележје кое финансискиот лизинг го подразбира, истовремено правејќи ги 
клучните точки на разграничување на финансискиот лизинг од другите сродни 
правни работи.  

Во рамките на тродимензионалниот однос на субјектите на 
финансискиот лизинг, давателот на лизинг заклучува два договори – договор за 
испорака и договор за финансиски лизинг.  

Договор за испорака. Договорот за испорака е договор кој давателот на 
лизинг го склучува со испорачателот (производителот) којшто го избрал 
примателот на лизинг, спрема спецификацијата изработена од страна на 
примателот на лизинг и под услови кои, доколку се однесуваат на интересите 
на примателот на лизинг, ги одобрува примателот на лизинг, а на основа кој 
давателот на лизинг стекнува право на сопственост на предметот на лизинг. 
Иако, по правило, станува збор за продажба, овој договор во Законот е означен 
како договор за испорака, поаѓајќи, пред се, од тоа дека помеѓу давателот на 
лизинг и испорачателот, наместо продажба, може да се воспостави и некој друг 
договорен однос кој подразбира потполно правно располагање на предметот на 
лизингот, а во кој давателот на лизинг, стекнува право на сопственост на 
предметот на  лизинг (на пример договор за размена). 

Сепак, независно од називот, тоа што представува специфичност на овој 
договор во однос на ″класичен″ двостран договорен однос е фактот дека  тој 
подразбира одредено учество на трето лице – примател на лизинг, кој не е 
договорна страна во договорот за испорака. Тоа се гледа тоа што примателот 
на лизинг, по правило, го одредува испорачателот со кој давателот на лизинг ќе 
заклучи договор, сочинува спецификација спрема која давателот на лизинг го 
прибавува предметот на лизинг од испорчателот и на крајот, ги одобрува тие 
услови од договорот за испорака кој се однесува на неговите интереси во 
својство на примател на лизинг. 

Ова учество на примтелот на лизинг во договорниот однос кој настанува 
помеѓу давателот на лизинг и испорачателот, е логична последица на 
специфичната природа на финансискиот лизинг, во кој давателот на лизинг, по 
правило, се јавува само како финансиер на работата. Како таков, тој де факто 
не влегува во прашањата на избор на производител, вид, количини и квалитет 
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на опремата која е предмет на финансискиот лизинг, како ни нејзината 
испорака освен ако со договорот не е предвидено тој да врши испорака на 
предметот на лизинг. Од тие причини, примателот на лизинг, по правило, ги 
одобрува тие клаузули во договорот за испорака кои се однесуваат на видот, 
количината и квалитетотна опремата која е предмет на лизингот, начин, време 
и место на испораката на предметот на лизинг (ако со договорот не е 
предвидено испораката да ја врши давателот на лизингот), како и други 
клаузули чија содржина е врзана за договорот за финансискиот лизинг кои тој 
го склучува со давателот на лизинг. Од друга страна меѓутоа, примателот на 
лизинг не може да влегува во тие клаузули во договорот за испорака кои имаат 
″чисто″ интер партес дејство и се однесува исклучиво на взаемните права и 
обаврски на договорните страни на овој договор (на пример, услови под кои 
давателот на лизинг стекнува право на сопственост над предметот на лизинг). 

Договор за финансиски лизинг. Договорот за финансиски лизинг 
претставува договор кој давателот на лизинг го склучува со примателот на 
лизингот и со кој се обврзува дека на примателот на лизингот ќе му го пренесе 
овластувањето на држење и користење на предметот на лизинг на договорено 
време, а примателот на лизингот се обврзува дека за тоа ќе му го плаќа 
договорениот надоместок во договорени  рати.  

Специфичната природа на финансискиот лизинг го прави договорот за 
финансиски лизинг, на ист начин како и договорот за испорака, да произведува 
извесни правни последици кои представуваат одстапување од правилото за 
интер партес дејство на договор, протегајќи го своето дејство и на трето лице 
– испорачателот, кој не е страна во овој договорен однос.  Субјекти кај 
финансискиот лизинг се јавуваат следните: 

1. давател на лизинг; 
2. примател на лизингот; и 
3. испорачател на предметот на лизинг. 
Давателот на лизинг претставува правно или 

физичко лице кое пренесува на примателот на лизинг овластување за држење 
и користење на предметот на лизинг и тоа на договорен временски интервал, 
со наплата на договорен надоместок. Без оглед на преносот на овластувањето 
на од страна на давателот на лизинг тој и понатаму го задржува правото на 
сопственост над предметот на лизинг. Вообичаено давател на финансиски 
лизинг е претпријатие кое обавува работи од финансискиот лизинг. 
 Примател на лизинг е правно или физичко лице на кое давателот на 
лизинг го пренесува овластувањето за држење и користење на предметот на 
лизинг на договорен временски период со договорен надоместок. 
 Испорачател на предметот на лизинг е правно или физичко лице кое на 
давателот на предметот на лизинг му го пренесува правото на сопственост на 
предметот на лизинг. Ова се прави за да истиот да може да се предаде на 
примателот на лизинг на држење и користење во одреден временски интервал 
и со договорен надоместок.  
 Треба да се нагласи дека финансикиот лизинг може да се реализира, 
доколку давателот на лизинг склучи два договора: 1. Договор со испорачателот 
на предметот на лизинг; 2. Договор со примателот на лизинг. Вообичаено рокот 
на кој може да се склучи договор за лизинг не може да биде пократок од две 
години. Најчесто предмет на финансискиот лизинг може да бидат подвижни и 
неподвижни предмети како и опрема, постројќи, возила и сл.  
 

2.3. Ломбарден кредит 

Ломбарден кредит. Овој кредит своето име го има добиено според 
италијанската покраина Ломбардија, каде најпрвин се појавил и се одобрувал 
со залог (стоки, хартии од вредност, скапоцени предмети исл.). Ломбардниот 
кредит е покриен кредит, бидејќи за да се одобри од страна на банката се бара 
депонирање на одреден предмет –залог. Ваквиот вид кредит подоцна се 
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прифаќа и од дрруги земји во светот. Висината на одобрениот ломбарден 
кредит се определува од 60% до 80% од пазарната вредност на заложените 
хартии од вредност. Во одредени случаи кога заложените хартии од вредност 
губаат од својата вистинска пазарна вредност, како резултат на намалениот 
бонитет на комитентот, во договорот за ломбарден кредит може да се предвиди 
и одредба според која корисникот на кредитот треба да ја зголеми количината 
на заложените хартии од вредност (или ако се стоки тогаш се зголемува 
заложената количина на стока). Од аспект на недостатоците ломбардниот 
кредит е неповолен за компанијата заради тоа што, се додека се заложени 
хартиите од вредност или стоки компанијата не е во состојба да располага.  

Ломбардниот кредит го одобруваат банки кои во рамките на својата 
дејност се занимаваат со ломбардни работи, како и специјализирани 
организации за тој вид на работи, т.н. заложници. При одобрување на овој 
кредит можат да се заложуваат: благородни метали, ХВ, стока и сл. 

 Благородните метали (злато, сребро, накит и други благородни 
метали) најчесто ги заложуваат граѓаните за добивање на готовински кредит. 
При заложување на ХВ кредитот се одобрува според нивната пазарна 
вредност. Во овие случаи кредитот се одобрува во износ од 60% до 80% од 
вредноста на заложените ХВ. Можат да се заложат ХВ кои котираат на берза 
(акции, обврзници и сл.), како и краткорочни ХВ (комерцијални записи, 
благајнички записи и сл.). 

За добивање на ломбарден кредит може да се заложи  и стока, која е на 
резерви, но и која е во транспорт. Стоката се заложува врз основа на 
коносман, товарен лист и останати потребни документи (фактури, полиса за 
осигурување и сл.). Стоката е складирана во јавен склад каде се чува, а на 
банката во залог и се предава складишница. Претпријатието може со договор 
за ломбарден кредит да се обврзе залогот да го дополни со нов имот, доколку 
пред враќање на кредитот дојде до паѓање на пазарната вредност на 
заложениот имот. 

Финансирањето со ломбарден кредит има предности и недостатоци. 
Предност на овој начин на финансирање е тоа што претпријатието без 
продажба на заложениот имот доаѓа до парични средства. Кога гаранција за 
враќање на овој кредит е стока, овој кредит му овозможува на претпријатието 
да обезбеди парични средства пред да се продаде стоката. При заложување на 
ХВ банката може, кога и се потребни додатни ликвидни средства, заложените 
ХВ да ги реломбардира кај друга банка и на тој начин да дојде до ликвидни 
средства. 

 Недостатоците на ваквиот начин на финансирање се состојат во тоа 
што тој ја намалува финансиската флексибилност на претпријатието. Во 
периодот додека ХВ се во залог, претпријатието не може да ги продаде, при 
што ако во тој период нивната пазарна вредност порасне, претпријатието не е 
во можност да оствари заработка.  

2.4. Контокорентни кредити 

Контокорентните кредити претставуваат краткорочни кредити коишто 
банката им ги одобрува на своите клиенти на тековна сметка на којашто 
комитентот е должен да го води целокупното свое финансиско работење. Овој 
вид кредит се одобрува во определена висина, со наведена активна и пасивна 
камата како и условите под кои банката може да го откаже. Предноста на 
контокорентниот кредит се состои во тоа што корисникот може да ги врши 
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непречено плаќањата и во случај кога на својата тековна сметка  нема  парични 
средства, но, се разбира во висина на одобрениот контокорентен кредит.  

Овој кредит се одобрува до висина и рок кој се утврдува со договор 
заради одржување на тековна солвентност на претпријатието. Кредитот се 
одобрува на тековна сметка и не се исплатува во готово. При користење на 
кредитот, корисникот на тековната сметка може да премине во долгување до 
висина на одобрениот кредит, при што плаќа камата на износот на 
искористениот кредит. Поради тоа што сите парични примања и издвојувања се 
евидентираат преку  тековната сметка на претпријатието, банката има увид во 
работењето на претпријатието и користењето на одобрениот кредит. 

При одобрување на овој кредит банката и претпријатието сочинуваат 
договор со кој претпријатието се обврзува дека целокупното работење ќе го 
врши преку тековната сметка кај банката. Формално гледано, кредитот по 
тековна сметка е без покритие; меѓутоа, секој прилив на пари на тековната 
сметка претставува отплата на кредитот, што суштински претставува пред 
покритие. 

 Овој кредит му овозможува на корисникот еластична и рационална 
употреба на одобрените кредити во согласност со неговите потреби. При 
користење на кредитот по тековна сметка, претпријатието нема потреба да 
држи сигурносна резерва за солвентност, поради тоа што тоа се обезбедува со 
овој кредит. Од друга страна, позитивното салдо на сметката автоматски е 
вкаматено, што му овозможува на претпријатието да наплатува камата, со што 
ја зголемува рентабилноста од работењето. 

 Во нашата земја претпријатијата не работат преку тековни сметки, туку 
преку жиро-сметки, поради што и не можат го користат овој кредит. Жиро-
сметката, за разлика од тековната сметка, нема долговно салдо.  

2.5. Финансирање преку комерцијални хартии од вредност  

Користење на комерцијални хартии од вредност за финансирање на 
краткорочните потреби на фирмите претставува привилегија за големите и 
престижни фирми. Станува збор за краткорочна неосигурена признаница која 
се емитува на минимум единици од 25.000,00 долари. Комерцијалната хартија 
од вредност се дели на две категории. Првата категорија се финансиските 
компании како што се корпорацијата Генерал Моторс ( General Motors 
Acceptance Corporation-GMAC) и Генерал Електрик Кредит (General Elektric 
Credit), кои што емитуваат хартии од вредност примарно на институционалните 
инвеститори (пензиските фондови, осигурителните друштва и заедничките 
фондови) на пазарот на пари. Хартиите од вредност што се продавани од 
финансиски фирми како што е Генерал Моторс (General Motors Acceptance 
Corporation-GMAC) се нарекуваат финансиски хартии од вредност и директни 
хартии од вредност. Вториот вид комерцијални хартии од вредност се 
продаваат од индустриски компании, фирми во јавна сопственост или 
финансиски компании кои се премногу мали за да имаат сопствена продажна 
мрежа. Ваквите фирми ја користат услугата на посреднички дилери за да ги 
дистрибуираат нивните хартии од вредност и од тие причини овој вид хартии од 
вредност се нарекуваат дилерски хартии од вредност. 

 Вообичаено е меѓу компаниите кои што продаваат вакви комерцијални 
хартии од вредност директно да го компјутеризираат ракувањето со хартиите 
кое што се нарекува book-entry tranasactions, со што не се креира вистински 
сертификат. Едноставно сите трансакции се случуваат компјутерски. На овој 
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начин, со користење на електронскиот метод на емитирање на хартии по 
електронски пат допринесува за намалување на трошоците и ја поедноставува 
администрацијата. 

 Генерал Моторс (General Motors Acceptance Corporation-GMAC) е 
најголем самостоен издавач на комерцијални хартии од вредност. 

 Предностите на комерцијалните хартии од вредност се состојат во тоа 
што сите трансфери на пари се прават со електронски трансфер на готовина 
меѓу позајмувачите и издавачите на овие хартии од вредност. Друга предност 
на комерцијалните хартии од вредност е можноста да се издадат и за пониско 
од примарната каматна стапка.  

3. ТРОШОЦИ НА КРАТКОРОЧНО ФИНАНСИРАЊЕ 

  1. Трошоците на краткорочното финансирање ги сочинува каматата. 
Каматата претставува цена на чинење на кредитот. Таа за корисниците на 
кредитот претставува трошок, а за кредиторот претставува приход од пласман 
на средствата. Каматните стапки на ХВ се назначени на самата ХВ. Каматните 
стапки на деловните кредити се договараат помеѓу банката и корисникот на 
кредитот. При определување на каматната стапка на деловните кредити, како 
основа служи основната каматна стапка. Таа стапка претставува основа 
(стандард) за одредување на каматна стапка на деловните кредити. Основната 
каматна стапка е стабилна (фиксна) во одреден временски период. Во САД се 
користи изразот PRIME RATE (примарна стапка). Тоа е каматна стапка која 
американските банки ја наплатуваат на најкредибилните клиенти, и вообичаено 
се покачува како што кредитниот ризик се зголемува. Во одредени кредитно 
слаби периоди во економијата (рецесија), или поради меѓународна 
конкуренција, банките можат всушност да им наплатат на топ клиентите 
помалку од објавената примарна стапка. Во Европа се користи терминот LIBOR. 
Во прашање е каматна стапка која ја пресметуваат лондонските банки на 
другите банки кои имаат првокласен кредибилитет. Но сооглед на тоа што 
американските компании може да позајмат долари од лондонските банки, 
големите кредитори ја истргуваат најниската кредитна стапка или во Лондон, 
Њујорк, или во некој друг поголем пазар на пари. Ова значи дека американската 
примарна стапка се натпреварува со лондонската интернационална понудена 
стапка (ЛИБОР) за оние компании со меѓународно присуство или оние доволно 
софистицирани за да го користат лондонскиот евродолар пазар на заеми. Кога 
станува збор за просечниот клиент, по однос на висината на кредитната стапка, 
по која може да добие кредит, може да очекува да плати еден до два процентни 
поени над примарната стапка, додека во периоди на недостаток на пари 
учесникот во шпекулативен конструкциски проект можеби ќе треба да плати пет 
или повеќе процентни поени над примарната стапка.  

 Во зависност од кредитната способност на должникот и ризикот на 
вложувањата, каматната стапка на деловните кредити осцилираат околу 
основната каматна стапка. Ако должникот има поголема кредитна способност, 
тој може да добие кредит по каматна стапка која е пониска од основната до 2%. 
Доколку тогаш LIBOR е 9%, должникот може да добие кредит по каматна стапка 
од 7% (9% - 2%). Кога кредит бара должник со помала кредитна способност, 
кредиторот бара поголема каматна стапка од основната до 2%. Во овој случај 
кредиторот засметува премија за зголемување на ризикот од 2%. Во зависност 
од прометот на финансиските пазари во одредени временски периоди висината 
на основната каматна стапка се менува. 
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На висината на каматната стапка на деловните кредити, покрај 
основната каматна стапка и кредитната способност на должникот, влијаат и 
други фактори, како што се трошоците на банката и односот на банката и 
должникот. Трошоците на банката се претставени преку административните 
трошоци и пасивната камата која банката им ја плаќа на своите депоненти на 
депозитите. Кога во односите меѓу банката и должникот постои меѓусебна 
доверба, банката на должникот може да му одобри кредит по пониска каматна 
стапка.  

 2. Постојат повеќе методи за пресметка и плаќање на камата. Најчесто 
се користат: а) декурзивна метода, б) антиципативна метода, в) ануитетска 
метода и г) метод на компензирачка состојба. 

 a) Со примена на декурзивната метода каматата се пресметува и 
плаќа на крајот од истекот на одреден временски период од користење на 
кредитот. Тој период може да изнесува  еден месец, шест месеци, една година 
и сл. Со оваа метода се пресметуваат и плаќаат камати на депозити на жиро и 
тековни сметки на штедни влогови, на разни кредити, при пресметка на затезни 
камати итн. 

 Оваа метода во практиката се користи повеќе од антиципативната 
метода, бидејќи е поповолна за корисниците на кредитот. 

б) Со примена на антиципативната метода каматата се пресметува и 
плаќа во почетокот на одреден временски период. Кога на пазарот на пари 
побарувачката е поголема од понудата, кредиторите можат да бараат при 
одобрувањето на кредитите  каматните стапки да се пресметуваат и да се 
платат однапред (на почетокот на периодот) и за износот на платените камати 
да се намали главницата на кредитот. Со користење на оваа метода се 
зголемува реалната камата, а со тоа и трошокот на финансирање со кредит, 
бидејќи каматата се плаќа на вкупниот износ за целата главница, без оглед на 
тоа што за износот на антиципативната камата се намалува главницата на 
кредитот. 

 в) Кај ануитетската метода кредитот се отплатува во рати, обично во 
еднакви месечни ануитети, и се состои од главница и камата. При земање на 
кредит, претпријатието треба да води сметка со кредиторот да договори 
плаќање на камата на остатокот на долгот, а не на вкупниот износ на 
одобрениот кредит. 

 г) Методот на компензирачко салдо се користи кога банката од корисниците 
на кредит бара да држат на депозитната сметка одреден износ на пари во 
сооднос со износот на одобрениот кредит (на пример: 10%). Овој износ на пари 
мора да се држат на сметка во банката за време на користење на кредитот, се 
до негова конечна исплата. Со оваа метода се  намалува износот на реално 
користениот кредит и се зголемува каматниот трошок на финансирање, бидејќи 
претпријатието плаќа камата на вкупниот износ на одобрениот кредит, а не на 
износот на реално користениот кредит, кој е помал за износот на 
компензирачкото салдо. Ефективната каматна стапка на заемот со 
компензирачко салдо претставува дадена каматна стапка поделена со (1-с), 
каде с е компензирачко салдо изразено во децимала. Претпоставуваме дека 
6% е дадена годишна стапка и дека се побарани 20%, компензирачко салдо. 
1.) Ефективна стапка со = Камата/ (1-с) = 6/ (1- 0,2)= 7,5% 
компензирачко салдо 
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Во претходните примери, ако износот во долари се искористи и 
дадената стапка е непозната, тогаш да претпоставиме дека плаќаме 60 долари 
камата на заем од 1.000 долари, но сме во можност да употребиме само 800 
долари од средствата. Заемот е за една година. Пресметката се врши според 
формулата: 
 
2.) Ефект.стап.со  =  камата/главнина-комп.салдо х денови во година 
       комп.салдо        (360) 
                          ------------------------------- =60/ $1.000-$200 x 360/360= 
                           денови на заем кој не е 
                                исплатен  
                               
                              = $60/$800= 7,5% 

3. Од аспект на трошоците на финансирање треба да се одбере тој краткорочен 
кредит кој има најмала реална каматна стапка. Во принцип, кредитот со 
декурзивно пресметување на камата има најниска реална каматна стапка. 
Треба да се има предвид дека при одобрување на краткорочен кредит имаат 
влијание и други кредитни услови, како што се рокот на отплата на кредитот, 
бараното осигурување на кредитот и сл. 
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XII.  ТРОШОК НА КАПИТАЛ И СТРУКТУРА НА КАПИТАЛ 
 
 Трошокот на капиталот претставува едно од позначајните подрачја на 
деловното финансирање, пред се, поради нивната незаменлива улога како 
информациона основа при донесување на разни деловни одлуки. 
 Максимизацијата на вредноста на компанијата, како првостепена 
задача и цел на секоја компанија, подразбира минимизацијата на трошоците на 
сите импути, вклучително и на капиталот.  
 Секоја од компонентите на капиталот (долгорочните обврски, 
приoритетните акции, обичните акции и акумулираната добивка) подразбираат 
различен трошок на капиталот, кој се дефинира како стапка на принос што 
фирмата мора да го оствари на своите вложувања за да ја одржи својата 
вредност, односно стапка на принос што ја бараат инвеститорите на пазарот на 
капитал. Бараниот принос претставува врската помеѓу капиталната инвестиција 
и проценката на вредноста на компанијата. Тој се користи за одредување дали 
треба да се прифати некој капитален проект или не. Во теоријата минимално 
прифатлива стапка на принос на проектот треба да биде онаа стапка која ќе ја 
остави непроменета пазарната цена на обичната акција на компанијата. Но, 
овде се јавува проблем како да се утврди таа стапка во пракса. Еден од 
начините тоа да се направи е одредување на трошокот на капиталот на 
инвестициониот проект, со поврзување на вложувањата на финансискиот пазар 
со соодветниот ризик. Станува збор за ризикот на финансирањето, кој 
претставува значаен фактор на трошокот на капиталот. Секој елемент во 
структурата на капиталот е поврзан со експлицитен или опортунитетен трошок 
кој го обележуваме со буквата к. Овие трошоци се непосредно поврзани со 
концептот за вреднување, односно вреднување на финансиското средство со 
определување на сегашната вредност на идниот готовински тек што ќе го 
генерира соодветното средство. Кога зборуваме за ризикот на финансирањето, 
без оглед на типот на финансирањето, односот меѓу ризикот и трошокот на 
капиталот може да се претстави како равенка 
                     k = kbr + por + pfr 
 
каде: k= трошок на капиталот на разни видови долгорочно 
              финансирање; 
         kbr =трошок на безризичен вид на финансирање; 
         por = премија за оперативен ризик; 
         pfr =  премија за финансиски ризик 
 Тоа значи дека трошокот на секој вид капитал зависи од трошокот на 
безризичен вид на финансирање, од оперативниот и од финансискиот ризик. 
 Трошокот на безризичен вид на финансирање е во приближно еднаква 
големина за секоја компанија. 
 Ако приносот од проектот е поголем од оној што го бараат 
финансиските пазари, во тој случај проектот заработил дополнителен принос, 
кој претставува создавање на дополнителна вредност. Тоа значи дека проектот 
заработува повеќе отколку што е неговата економска вредност. 
 Создавањето на вредности има неколку извори. Во прв план се 
вбројуваат привлечноста на дејноста и конкурентската предност. Тоа се 
фактори кои ја зголемуваат позитивната нето сегашна вредност на проектот, 
односно кои обезбедуваат очекувани приноси поголеми од оние барани на 
финансиските пазари. Од карактеристиките на дејноста би го издвоиле 
позиционирањето во фазата на раст на производствениот циклус, 
оневозможување влез на конкуренцијата и други заштитни инструменти, како 
што се патенти, привремена моќ на монополот и олигополско одредување на 
цените каде што, речиси, сите конкуренти се профитабилни.  
 Конкурентската предност се однесува на релативната положба на 
компанијата во однос на дејноста. Овде би ја потенцирале трошочната 
предност, пазарната и ценовна предност, предноста на признат квалитет и 
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супериорна организациска способност. Конкурентската предност се поништува 
со конкуренцијата,  На пример, релативниот трошок, квалитетот или  пазарната 
супериорност се подрачја кои најчесто се напаѓаат. 
 Двете споменати групи на фактори ги претставуваат главните извори 
на создавање на вредноста и колку се тие подобри, толку е поголема 
веројатноста дека компанијата ќе има очекувани приноси поголеми од оние кои 
ги бараат финансиските пазари, за ист степен на ризик. 
 
 
Општ трошок на капиталот на претпријатието 
 
 Кога се разгледува општиот трошок на капиталот неминовно се поаѓа 
од третирањето на компанијата како збир на проекти. Користењето на општиот 
трошок на капиталот како критериум за прифатливост (како минимална целна 
стапка) за инвестиционо одлучување е прикладна само под одредени 
околности. Имено, такви околности се подразбираат: тековните проекти на 
претпријатието да имаат сличен ризик и инвестиционите предлози кои се 
разгледуваат да имаат исти карактеристики. Тоа значи дека доколку општиот 
трошок на капиталот може да се користи за оценка за прифаќање на определен 
проект само кога проектите имаат сличен ризик и исти карактеристики. Кога 
инвестициските предлози се разликуваат во однос на ризикот, во тој случај 
бараната стапка на принос не претставува како единствен критериум за 
прифаќање. Предноста во користењето на општо бараната стапка на принос е 
во нејзината едноставност во пресметувањето. Тоа значи, дека кога еднаш ќе 
се пресмета, проектите можат да се оценуваат со помош на стапка која не се 
менува, ако не се менуваат основните услови на работењето и условите на 
финансискиот пазар.  
 Општиот трошок на капиталот може да се користи како оценка за 
прифаќање на определен проект само кога проектите имаат сличен ризик и 
исти карактеристики. Ако проектите се разликуваат во однос на ризикот, 
бараната стапка на принос не е прифатлива како единствен критериум за 
прифаќање.  
 Што претставува трошок на капитал? Трошок на капитал 
претставува  барана стапка на принос за различните облици на 
финансирање. Тоа е бараната стапка на принос која ќе ги задоволи сите 
добавувачи на капитал. За инвеститорите стапката на принос на хартијата од 
вредност е корисноста од инвестирањето. Наспроти тоа, за финансиските 
менаџери таа иста стапка на принос е трошок за позајмените средства, 
потребни за функционирање на компанијата. Или, со други зборови, 
позајмените фондови претставуваат трошок за компанијата. За да добиеме 
претстава што навистина значи големината на трошокот на капиталот, да 
проследиме еден пример. Да претпоставиме дека позајмувате пари од двајца 
пријатели (по два различни трошоци), притоа додавате  сопствени пари во 
некоја планирана инвестиција. Прашањето кое се поставува е: колкав е 
минималниот принос кој може да се оствари и кој ќе ги задоволи сите 
добавувачи на капитал?  
 
Табела 27 

Доба-
вувач
и на 
капит
ал 

Инвест
и-ран 
капита
л 

% на 
годишен 
трошок 
(принос за 
инвестито
рот) 

Учество 
во 
вкупното 
финансир
ање 

Пондери
ран 
трошок 

Годишен 
трошок 
(принос за 
инвестито
рот) 

Лице 
А 

2,000$ 5% 20% 1,0% 100$ 

Лице 3,000$ 10% 30% 3,0% 300$ 
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Б 

Вие 5,000$ 15% 50% 7,5% 750$ 

 10,000
$ 

 100% 11,5% 1.150$ 

 
 Претпоставуваме дека компанијата остварила 11,5% годишен принос 
на 10,000$ инвестиран капитал. Така компанијата ќе ги задоволи само бараните 
стапки на принос на сите добавувачи на капитал. Ако добавувачите на капитал 
заради поедноставување ги означиме со долг, преференцијални акции и обични 
акции, се доаѓа до суштината на општиот трошок на капитал, кој претставува 
пондериран просек на поединечни барани стапки на приноси. Практично, 
трошокот на капиталот се однесува на пондериран трошок на капиталот - во 
суштина тоа е пондериран просечен трошок на финансиските извори.109 
 За да го пресметаме пондерираниот трошок на капиталот на 
компанијата, првин треба да ги пресметаме трошоците на индивидуалните 
извори на финансирање: 

1. Tрошок на долгот (Cost of Debt), 
2. Tрошок на преференцијалните акции (Cost of Preferred Stock) и 
3. Трошок на обичните акции (Cost of Common Stock). 

 За пресметка на пондерираниот просечен трошок на вкупниот капитал 
(по своите поединечни компоненти) се применува следната равенка: 
 к¯ = kd wd x (1-d) + kp wp + ksws 

 
каде:  

 к¯ = просечен пондериран трошок на вкупниот капитал; 
  wd, wp и  ws = се пондери за учество на долгот, d, приоритетните 
акции, p, и сопствениот капитал, s, во вкупниот капитал; 
  kd(1-d) = компонентен трошок на долгот по 

              оданочувањето; 
        kp  = компонентен трошок на приоритетните акции; 
        ks  = компонентен трошок на сопствениот капитал. 

 
Постапка за пресметување на просечен пондериран трошок на вкупниот 
капитал прикажуваме во продолжение: 

 
Табела 28 

Извор на 
капитал 

Трошок на 
изворот на 
капитал 

Учество на 
изворот во 
вкупнот 
капитал 
(пондер) 

Пондериран 
трошок на 
капиталот 
( 2 х 3) 

       1         2        3      4 

Долгорочни 
обврски 

 
       6,00 

 
    0,25 

 
   1,50 

Приоритетни 
акции 

 
     10,55 

 
    0,10 

 
   1,05 

Обични акции      13,00     0,65    8,45 

Вкупен 
капитал 

     1,00  11,00 

 
 Очигледно структурата на капиталот има влијание врз просечниот 
пондериран трошок на капиталот. Просечниот пондериран трошок на вкупниот 
капитал од 11%, произлегува од различните големини на трошоците на 

                                                 
109 James C. Van Horne  и  John M. Wachowicz, Jr., Osnove finansijskog menadzmenta, Mate, Zagreb, 

2005, str. 396 
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одделните извори на капиталот, кои се движат меѓу 6 и 13% и од различното 
нивно учество во вкупниот капитал, кое се движи од 10%, кај приоритетните 
акции до 65%, кај сопствениот капитал. 
 Од тука произлегува дека, сооглед на фактот што така широката 
лепеза на можности од ангажирање на поефтини и поскапи извори за 
финансирање на потребите на компанија овозможува простор за пристапување 
кон супституција на поскапиот извор на капитал со поефтин и со тоа да се 
оствари помал пондериран просечен трошок на капитал и поголема вредност 
на компанијата. Токму на таа основа базира теоријата на оптимализација на 
структурата на капиталот, за реализација на минимален пондериран трошок на 
капиталот и максимална вредност на фирмата.  
  Во врска со структурата на капиталот постои традиционално сфаќање 
според кое, кога финансискиот левериџ во компанијата се зголемува, што се 
толкува како зголемување на учестото на туѓиот капитал, трошокот на долгот, 
на почетокот останува константен, за да потоа, поради зголемувањето на 
финансикиот ризик и тој започнува да расте. Што се однесува, пак, до 
реагирањето на трошокот на сопствениот капитал, во секој случај, има 
тенденција да се зголемува. Ако сето ова се има предвид, тогаш оптимална 
структура на капиталот може да се постигне, во случај, кога просечниот 
пондериран трошок на вкупниот капитал ќе биде минимален. Тоа значи, дека 
дури тогаш ќе се оствари и максимална вредност на компанијата.   
 
Трошок на долгот 
 Капиталот што со задолжување го добива компанијата кај банките, 
финансиските организации, кај други компании или кај јавноста, има своја цена 
претставена преку каматата што корисникот треба да му ја плати на 
сопственикот на средствата за користење на капиталот во определен 
временски интервал. 
 Цената што се плаќа во вид на камата за корисникот на капиталот 
претставува трошок а за давателот на капиталот принос од пласман на 
капиталот. Кога се споменува трошок на капиталот (што произлегува од 
каматата) за компанијата која користи туѓ капитал, останува нејасно дали тоа 
претставува единствен трошок за компанијата-должник. Се разбира, дека не е 
единствен трошок. Имено,  доколку капиталот се обезбедува по пат на емисија 
на обврзници, нејзината подготовка како и самата продажба на емитуваните 
обврзници, повлекуваат определени дополнителни трошоци (трошоци на 
флотација), кои паѓаат на товар на емитентот.  Ова значи, дека приходите што 
ќе се реализираат од продажбата на обврзниците треба да се корегираат 
(намалат) за износот на трошоците на флотација, а разликата претставува нето 
приход од продажбата на обврзниците, и тоа независно дали продажбата на 
обврзниците е остварена со премија, со дисконт или, пак, по номинална 
вредност. Конечно, реалниот трошок на корисникот на позајмените средства, 
поради определени даночни решенија, не се совпаѓа со големината на 
договорената камата. Имено, износот на каматата што се плаќа од страна на 
корисникот на капиталот, се намалува основицата за пресметка на данок на 
добивка, со што, практично, реалниот трошок на корисникот на кредитот е 
помал од каматната стапка, за износот на намалениот данок на добивката. 
Затоа, потребно е да се прави разлика меѓу трошок на долг пред и после 
оданочување. 
 Тргнуваме од претпоставката дека компанијата применува пристап на 
разграничување на ризикот за финансирање на проектот. Тоа подразбира дека 
компанијата ќе го финансира капиталниот проект чијашто корист се протега во 
текот на неколку години со финансирање кое, по правило, е од долгорочна 
природа. Одредување на дисконтната стапка kd, која ја изедначува пазарната 
цена на емисијата на долгот со сегашната вредност на каматата и отплатата на 
главницата, при што се врши приспособување на трошокот за даночното 
ослободување за исплатениот износ на име камати. Дисконтната стапка kd  е 
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позната како стапка на принос до достасување (Yield to Maturity) и се 
пресметува според формулата: 
           n 

  P0  = Σ
t

Kd

PtIt

)1( 


 

           t=1 
P0 - пазарна цена на долгот 
It -  износ на камата за период t 
Pt-  отплата на главница во период t 
 Кога ќе се пресмета kd - дисконтната стапка со која се изедначува 
сегашната вредност на паричните текови со пазарната цена на новата емисија 
на долг, се добива бараната стапка на принос на инвеститорите. Таа барана 
стапка на принос може да се гледа како трошок на долгот пред оданочување 
(YTM). 

 Трошокот на долгот пред оданочување може да се пресмета со 
примена на разни постапки, како што се постапките на котирање, на 
калкулација и апроксимација. Кога нето-приходите од обврзниците се 
реализирани со нивна продажба по номинална вредност, во тој случај трошокот 
на долгот пред оданочување е еднаков на стапката на купонската камата на 
обврзницата. Ако, пак, обврзницата котира на секундарниот пазар на долгорочи 
хартии од вредност, тогаш како трошок на долгорочниот долг пред 
оданочување се зема стапката на приносот до доспевање (yield to maturity). 
Трошокот на долгот пред оданочување може да се добие со калкулирање на 
интерната стапка на принос (ИСП) врз основа на готовинските текови на 
обврзницата.  Интерната стапка на приносот за издавачот на обврзницата 
претставува трошокот на готовинските текови врзани за долгот при неговата 
доспеаност.  Или претставен во проценти, тоа е годишен трошок на долгот на 
компанијата пред оданочување, изразен во проценти. На пример, компанија со 
реализација на продажба на обврзница со номинална вредност од 1000 денари, 
инкасира нето приход од 960 денари (трошоците на флотација изнесуваат 40 
денари). По оваа обврзница компанијата е должна да исплаќа годишно 
купонска камата, на крајот од секоја година , за период од 20 години (рок на 
доспеаност на обврзницата), по стапка од 9% пресеметана од номиналната 
вредност на обврзницата (1000 денари), што изнесува 90 денари годишно, а на 
крајот на дваесетата година да ја исплати номиналната вредност на 
обврзницата од 1000 денари. Утврдувањето на трошокот на долгот пред 
оданочување може да се изврши со помош на изнаоѓање на дисконтна стапка 
со која ќе се изврши изедначување на збирот на сегашната вредност на 
исплатите на каматите и главницата со нето-приходот од продажбата на 
обврзницата (960 денари). За спроведување на пресметковната операција, 
потребно е, прво, да се изнајде идната вредност на купонската камата на денот 
на доспевање, за што треба да се користи каматен фактор за идна вредност на 
ануитет, KFIVA.  Добиениот износ на камата (4600 денари),  додаден на 
главницата на долгот (4600 +1000= 5600 денари), ќе послужи за делител на 
нето-приходот од продажбата на обрзницата, односно (960: 5600), од каде 
произлегува каматниот фактор на сегашната вредност 0,1712939.  

 Конечно, за процена на големината на трошокот на долгот пред 
оданочување, може да се изврши со помош постапката за апроксимација на 
трошокот. Кај оваа постапка се користи формулата според која се проценува 
трошокот на долгот, се разбира, со помала прецизност:                                        

kd =  
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каде: kd = трошок на долгот пред оданочување; 

          K  = годишен износ на купонската камата; 

         N  = номинална вредност на обврзницата;     

     Npd =нето приход од продажбата на долгот 

              (обврзницата); 

              n = број на години до доспевање на обврзницата. 
  
 Трошокот на долгот по оданочувањето, кој се означува со Ki, може да 
се пресмета со следнава формула: 
 Ki =Кd  (1-T) 
каде: ki = трошок на долгот по оданочувањето; 
          kd =трошок на долгот пред оданочувањето; 
          T - е гранична даночна стапка на компанијата. 
 Трошокот на долгот по оданочувањето е многу помал од трошокот на 
долгот пред оданочувањето, заради тоа што трошоците за камати се одбивна 
ставка за емитентот. Тоа значи дека ако трошокот на долгот пред оданочување 
е 11%, а даночната стапка е 40%, трошокот на долгот по оданочувањето ќе 
изнесува: 
 Ki = 11( 1-0,40) = 6,60% 
 Значи трошокот на долгот по оданочувањето е многу поевтин од друг 
алтернативен извор на финансирање, кој има ист принос на капитал, но каде 
финансиските трошоци не претставуваат минусна ставка од аспект на 
даночниот третман. 
 При определувањето на трошокот на долгот треба да се имаат 
предвид и трошоците на емисијата на долгот. Тоа се трошоци кои се поврзани 
непосредно за продажбата на должничките инструменти (обврзници), 
преференцијалните акции или обичните акции и се однесуваат на издавањето 
на ХВ, како што се underwritting, правни услуги, котирање и трошоци за нивно 
печатење. Ваквите трошоци, кои се нарекуваат и флотациски, влијаат на 
износот на средства што компанијата го добива да биде помал од цената по 
која емисијата е продадена. Значи, за компанијата, трошокот на долгот 
претставува стапка на принос барана од инвеститорите, приспособена за т.н. 
флотациски трошоци - трошоци поврзани за издавање на нови обврзници и 
приспособена на даноците.  
 Пример: компанија издава 1,000$ par, 20-годишна обврзница со 
исплата на пазарна стапка од 10%. Купоните се годишни. Обврзницата ќе се 
продава по номинална вредност (par), затоа што исплаќа пазарна стапка, а 
флотациските трошоци изнесуваат 50$ по обврзница.  Треба да се утврдат 
трошоците на долгот пред и по оданочувањето на компанијата. Пристапуваме 
кон решавање на примерот: 
  Трошок на капиталот пред оданочување: 
 950 = 100 (PVIFA 20, kd ) + 1000 (PVIF 20, kd) 
 Kd = 10.61%. 
 Трошок на капиталот по оданочување: 
 Ki = кd  (1-T) 
 Ki = 0.1061 (1- 0.34) 
 Ki =  0.07 =  7% 
 Од тука се гледа дека компанијата 10% обврзница ја чини само 7% 
(заедно со флотациските трошоци), поради тоа што каматата е одбиена при 
пресметување на данокот. 
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Трошок на преференцијални акции 
 Трошокот на преференцијалните акции претставува функција на 
нивната повластена дивиденда. За разлика од долгот, емисијата на 
преференцијални акции не создава ризик од легален банкрот (исплатата на 
дивиденда не претставува договорна обврска), но сопствениците на овие акции 
имаат предност во однос на сопствениците на обичните акции, во ситуации кога 
би дошло до исплата на дивиденда и до распределба на имотот во случај на 
ликвидација на компанијата. 
   Пазарно бараната стапка на принос на преференцијалната акција 
служи како основа за наша проценка на трошокот на преференцијалната акција. 
Од причини што овој вид на акции немаат датум на достасување, нејзиниот 
трошок Кp изнесува: 

 Кp = 
0P

Dp
 

 Dp - годишна дивиденда 
P0 - тековна пазарна цена на преференцијална акција. 
 
 Пример: компанијата издава преференцијални акции, на кои ќе 
исплаќа дивиденда со 9$ годишно и треба да биде вреднувана со 80$ по акција. 
Доколку флотациските трошоци бидат 1$ по акција, колку би бил трошокот на 
преференцијалната акција? 
 Користејќи ја претходната формула може да се пресмета трошокот на 
преференцијалната акција. 

 Кp =
80

9
 = 11.25% 

 
Трошок на сопственички капитал 
 Одредувањето на трошокот на обичните акции како дел од структурата 
на капиталот претставува покомплицирана операција. Дополнителниот трошок 
во случајот кај обичните акции претставува готовинската дивиденда.  
 Сопственичкиот капитал може да се обезбеди од интерни и екстерни 
извори. Финансирањето на сопственичкиот капитал од интерни извори се врши 
преку задржаната заработка (акумулираната добивка), додека екстерен извор 
на сопственички капитал претставува продажбата на обични акции (нови 
издадени обични акции). Прашањето кое само по себе се наметнува е: дали 
овие два извора имаат ист трошок? Теоретски двата трошока можат да се 
разгледуваат како минимална стапка на принос, која компанијата мора да ја 
остварува на оној дел од инвестициониот проект, кој е финансиран со 
акционерски капитал, така што пазарната цена на обичната акција би останала 
непроменета. Во случај кога компанијата инвестира во проекти кои имаат помал 
принос од бараниот принос, тогаш пазарната цена на акциите на долг рок ќе се 
намалува. 
 Трошокот на сопственичкиот капитал може да се пресметува според 
две методи: 

1. Метод на дисконтирање на дивиденди (модел на раст на 
дивиденди); 

2. Метод на одредување на цената на вложениот капитал (CPAM). 
 
Метод на дисконтирање на дивиденди (Dividend Growth Model) 
 Трошокот на акционерскиот капитал kc може да се разгледува како 
дисконтна стапка која ги изедначува сегашната вредност на сите очекувани 
идни дивиденди по акција, кои ги перцепира инвеститорот, со тековната 
пазарна цена на акцијата: 
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 P0 претставува пазарна цена на акцијата, D1 е дивиденда по акција, 
која се очекува дека ќе биде исплатена на крајот од временскиот период t, ke е 
соодветна дисконтна стапка, Σ претставува сума на дисконтирани идни 
дивиденди од периодот 1 до бесконечност, што е претставен со симболот ∞. 
 Доколку се направи успешна проценка на идните дивиденди кои 
пазарот ги очекува, во тој случај многу едноставно се одредува дисконтната 
стапка која ги изедначува тековите на готовината со тековната пазарна цена на 
акцијата. Со оглед на тоа што очекуваните идни дивиденди не можат директно 
да се разгледуваат, тие мора да се проценуваат. Тука се наоѓа и најголемата 
тешкотија во проценувањето на трошокот на акционерскиот капитал. 
Постапката на процена тргнува од претпоставка дека со постоење на стабилен 
историски раст на дивидендите, таквиот тренд може да се земе како проекција 
и во наредниот период во иднина. Но, притоа треба да се води сметка дека 
проекцијата мора да се усогласи со тековните пазарни колебања. 
 Доколку се предвидува дека дивидендата ќе расте по одредена 
годишна стапка, за одредување на бараната стапка на принос може да се 
користи моделот на константен растеж. 
 

                 ke = g
Po

D


1
 

 
 Пример: се предвидува дека дивидендата ќе расте по годишна стапка 
од 8%, а ако очекуваната дивиденда во првите две години била 2$, а сегашната 
пазарна цена е 27$, тогаш: 
 

 ke = 4.158
27

2
     

 Оваа стапка би претставувала барана стапка на принос на 
акционерскиот капитал.  
 Но, доколку се очекува дивидендата да опаѓа во иднина, во таков 
случај, моделот на константен раст не функционира, од причини што, се 
вклучува механизмот на делување, што, вообичаено, е иманентен на фазата на 
преминување од надпросечна стапка на раст на стапка на раст која се смета за 
просечна.110  Тоа значи, ако се очекува дека дивидендата по акција во идинина 
ќе расте по сложена стапка од 15% во текот на нареден период од 5 години, а 
после тоа по стапка од 10%, во следните 5 години и после тоа по стапка од 5%, 
тој случај равенката ја добива следната форма:  
 
       5  D0 (1.10)t      

∞   D5 (1.06)t-5       
∞

    D10 (1.05)t-10 

V = ∑-------------  + ∑ -------------  +  ∑ ----------------- 
       t= 1   ( 1+ke)t         t= 6   ( 1+ke)t           t= 11   ( 1+ke)t 
 
  Од самата равенка се гледа дека тековната дивиденда, D0, 
претставува основица на која се вградува очекуваниот раст на идните 
дивиденди. Со пресметувањето на ke, се добива трошокот на акционерскиот 
капитал. За решавање на ke може да се користи методот што е преставен преку 
напред наведената равенка.  Пример, ако за тековната дивиденда, D0, речеме 
да изнесува 2$ по акција, и пазарната цена по акција, P0 70 $, ke во равенката 
би била 10,42%.  

                                                 
110 ) James C. Van Horne  и  John M. Wachowicz, Jr., Osnove finansijskog menadzmenta,  Mate,  

Zagreb,  2005,  стр. 76. 
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Примена на моделот на одредување на цената на вложениот капитал 
(CAPM) 
 
 За разлика од моделот на дисконтирање на дивиденди, кој вклучува 
процена на текот на идните дивиденди и потоа да се проценува трошокот на 
акционерскиот капитал, со примената на моделот на одредување на цената на 
вложениот капитал може непосредно да се пресмета бараната стапка на 
принос за обичните акции на компанијата. Нај применливи модели за 
вреднување на хартиите од вредност на финансискиот пазар се:  

1. CAPM моделот на одредување на цената на 
вложениот капитал во хартии од вредност; 

2. Мултипликатор на CAPM; 
3. APT модел (теорија на арбитражно 

одредување на цената). 
 CAPM спаѓа во најстарите модели за одредување на цените на 
акциите. Него го има поставено William F. Sharpe во 1964 година врз основа на 
портфолио теоријата на Harry Markowitz.  Со моделот CAPM се мери односот 
меѓу системскиот ризик и стапката на принос на хартијата од вредност.  
Основниот принцип на овој модел е во тоа што активата (хартија од вредност) 
со ист системски ризик треба да има иста очекувана стапка на принос. Од тие 
причини овој модел во теоријата и праксата уште е познат како “закон на 
единствена цена”, што значи дека хартиите од вредност кои се изложени на 
исто ниво на ризик треба да имаат ист принос.  
 Моделот за вреднување на капиталните средства (CAPM ) се 
однесува на односот меѓу ризикот и повратот (приносот) од поединечните 
средства и пазарниот поврат (принос). Во одреден временски период се 
употребуваше повратот на обичните акции со цел да се тестира овој модел, 
бидејќи цените на акциите се јавно достапни со ефикасно вреднувана цена, 
како и пазарните исндекси за акциите. Теоретски CAPM ги вклучува сите 
средства, но во пракса тешко е да се измерат приносите (повратите) за сите 
видови средства или да се најде еден сеопфатен пазарен индекс. Со цел да се 
објасни моделот на CAPM притоа ќе се оди со генерализирање за другите 
средства, се употребува повратот (приносот) за обичните акции.  
 Врз основа на CAPM моделот може да се предвиди: 
 1. Сигурно инвестирање во хартии од вредност (очекуваниот принос е 
во висина на неризичната стапка, β=0); 
 2. инвестирањето во ризични хартии од вредност (очекуваната стапка 
на принос е прпорционално повисока за факторот на пазарната чуствителност 
на портфолиото, β>0); 
 3. инвестирање во хартии од вредност под просечаната пазарна 
чуствителност (обезбедуваат помал очекуван принос од пазарниот принос, β<0. 
 Според моделот CAPM, бараната стапка на принос Rj се добива: 
                 Rj = Rf + (Rm -Rf) βj 
 
 Rf   - безризична стапка 
 Rm  - очекуван принос на пазарно портфолио 
 βj  - бета коефициент на акцијата ј  

Врз основа на наведената релација напред може лесно да се заклучи 
дека при одредувањето на бараната стапка на принос централниот проблем се 
состои во процената на бета коефициентот. 

Несомнено, дека CAPM го опишува односот во којшто очекуваната 
стапка на принос од активата е линеарна функција од системскиот ризик на 
активата изразен преку β коефициентот, т.е. хартии од вредност со повисок 
бета коефициент обезбедува поголем принос, и обратно.   
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Овој модел на вреднување на капиталот (CAPM) претставува економска 
теорија која го опишува односот помеѓу ризикот и очекуваниот принос на хартии 
од вредности и претставува модел на вреднување на ризични хартии од 
вредност пред сè, на индивидуални хартии од вредност и нивната рамнотежна 
состојба  на односот ризик и принос. Тој (моделот) овозможува да се одредува 
коректна цена на инвестицијата, а под коректна цена се подразбира цена која 
не дава можност за арбитражна заработка111. Моделот (CAPM) се базира врз 
едноставната логика која поаѓа од тоа дека капиталот е на исто ниво на 
системски ризик и дека мора да има иста очекувана стапка на принос. 

Овој модел појдува од тоа дека инвеститорот ќе очекува повисока стапка 
на повраток на вложениот капитал од тоа што му обезбедува вложувања во 
неризични пласмани112. Со воведувањето во анализата на неризични пласмани  
CAPM барана стапка на принос на некоја актива се одредува како збир од две 
компоненти: неризична стапка на принос (resk-free rate) и премија за ризик, која 
е во функција на бета коефициент. Премијата на ризик претставува вишок на 
принос над неризичната стапка на повраток што инвеститорот го очекува како 
компензација за вложувањето во поризични  пласмани. 

Значи дека основните алатки со кои може да се пресмета трошокот на 
основниот капитал на фирмата се: 

1. Безризичната стапка, RF; 
2. Премијата за пазарниот ризик, RM – RF   
3. Бетата на компанијата, β. 

Трошок на основниот капитал- Да земеме дека акциите на една фирма 
има бета (β) од 1,3. Фирмата целосно се финансира со основен капитал, што 
значи, нема никаков долг. Оваа фирма разгледува повеќе проекти за капитално 
буџетирање, кои би ја дуплирале нејзината големина. Бидејќи новите проекти 
се слични со постоечките проекти на фирмата  се претпоставува дека 
просечната бета на новите проекти ќе биде еднаква на бетата на фирмата. 
Безризичната стапка изнесува 5%. Која е соодветната дисконтна стапка за 
новите проекти, притоа земајќи предвид дека премијата за ризикот на пазарот е 
8,4%? 

Се прави проценка за трошокот на основниот капитал, RS , за фирмата 
на следниов  начин: 

RS= 5%+(8,4% х 1,3)= 5% +10,92%= 15,92% 
Кај оваа пресметка се прават две претпоставки: 1. Бета ризикот на 

новите проекти е еднаков со ризикот на фирмата; и 2. Фирмата целосно се 
финансира од основниот капитал. Оттука, со овие претпоставки, произлегува 
дека паричните текови од новите проекти треба да се дисконтираат со стапка 
од 15,92%. 

Во овој пример направени се две основни претпоставки: 1. Бета ризикот 
на новите проекти е еднаков со ризикот на фирмата, и 2. Фирмата целосно се 
финансира од основниот капитал . Со овие претпоставки, произлегува дека 
паричните текови од новите проекти треба да бидат дисконтирани со стапка од 
15,92%. 

Пример на евалуација на проект и бета: Да се претпостави дека една 
фирма М целосно се финансира од основен капитал и има бета од 1,21. Потоа 
следна  претпоставка е дека премијата на ризик од пазарот е 9,5%, а 
безризичната стапка изнесува 5%. Со овие зададени параметри може да се 
одредува очекуваниот поврат од акциите на фирмата со користење на 
следнава равенка пресметуваме дека очекуваниот поврат е: 
                    5% + (1,21 х 9,5%) = 16,495% 

                                                 
111 Во економијата и фианансиите под арбитража се подразбира искористување на ценовните разлики помеѓу два или 

повеќе пазари . Тоа значи дека трговците можат да реализираат големи заработки ако едновремено купуваат ефтино, а 

продаваат поскапо некој договор. Таквите трансакции носта профит, но без ризик. 
112 ) Под неризични пласмани се сметаат хартиите од вредност издадени од државата. 



 243 

Со оглед дека ова е повратот што акционерите можат да го очекуваат на 
финансискиот пазар од акција со бета од 1,21, тоа претставува и поврат што 
тие го очекуваат и од акциите од фирмата М. 

Да проследиме претпоставка дека фирмата М ги евалуира следниве 
проекти што не се исклучуваат еден со друг: 

Проект Бета на 
проектот 
(β) 

Очекувани 
парични 
текови од 
проектот за 
следната 
година 

Внатрешна 
стапка на 
поврат на 
проектот 

НСВ на 
проектот кога 
паричните 
текови ќе 
бидат 
прекинати на 
16,495% 

Да се 
прифати или 
да се одбие 

А 1,21 140$ 40% 20,2$ Да се 
прифати 

Б 1,21 120 20   3,0 Да се 
прифати 

В 1,21 110 10  -5,6 Да се одбие 

 
Секој проект чини 100$. Се претпоставува дека сите проекти имаат ризик 

еднаков со ризикот на фирмата како целина. Бидејќи трошокот на основниот 
капитал изнесува 16,495%, проектите во една фирма што целосно се 
финансираат од основен капитал се дисконтираат по оваа стапка. Проектите А 
и Б имаат позитивна НСВ, а В има негативна НСВ. Затоа само А и Б се 
прифатени. 

Проценка на бета- Бета коефициентот во реалноста треба да се 
проценува.  Бета на хартија од вредност претставува стандардизирана 
варијанса на повратот на хартијата од вредност со повратот од пазарното 
портфолио.  Оттука, равенката за хартијата од вредност к е:  

                     Бета на ХВ к=  

Всушност, бетата е коваријанса на ХВ со пазарот, поделена со 
варијансата на пазарот.  
 

Мерење на бета на компанија 
Основен метод за мерење бета на компанија е да се процени: 

                        
Со помош на t= 1,2,…T набљудувања 
Проблеми: 

1. Бетите може да варираат со текот на времето; 
2. Големината на примерокот може да биде неадекавтен; 
3. Промените на финансиското оптоварување и деловниот ризик влијаат на 

бетите. 

Решенија: 
1. Проблемите 1 и 2 може да се ублажат со помош на пософистицирани 

статистички техники; 
2. Проблемот 3 може да биде намален со приспособување кон промените 

на финансискиот и деловниот ризик; 

 
Бети во реалноста – Потребно е да се одредуваат бети за вистински , 

реални компании. Тоа се постигнува со користење на стандардна техника на 
регресија, со цртање права линија низ означени точки.  Линијата што се добива 
се нарекува ”карактеристична” линија за хартијата од вредност. Наклонот на 
карактеристичната линија е бетата.  
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Стабилност на бетата: Ако една фирма ја смени својата дејност, веројатно 
и бетата на фирмата ќе се смени. Оттука, прашањето дали бетата на една 
фирма останува иста ако и нејзината дејност остане иста?  Според повеќето 
аналитичари бетите обично се стабилни за фирми што остануваат во истата 
индустрија. Но, тоа не значи дека бетата на една фирма никогаш нема да се 
смени ако таа остане во истата индустрија. Промените во производната линија, 
промените во технологијата, или, пак, промените на пазарот можат да влијаат 
врз бетата на една фирма. Пример, дерегулацијата на авионската индустрија 
доведе до зголемување на бетите на авиокомпаниите. Но, на зголемување на 
бетата може да дојде и поради зголемувањето на оптовареноста на една 
фирма т.е. износот на долгот во нејзината структура на капиталот ќе доведе до 
зголемување на бетата на фирмата. 

Употреба на бета во индустријата- Обично кога се проценува бета на 
една фирма се цени дека е подобро да се процени со вклучување на целата 
индустрија во која спаѓа таа фирма. Ова поради фактот што индустријата 
одигрува улога како на портфолио на хартии од вредност. Имено, грешката во 
проценката на бета за една акција е многу поголема отколку грешката за едно 
портфолио на хартии од вредност. Понекогаш во практиката можно е бетата на 
фирмата да е близу до онаа на индустријата, во која спаѓа фирмата. Се 
разбира, изборот на бетата коефициентот на индустријата или на фирмата 
зависи од тоа дали работењето на фирмата е еднакво на работењето на 
индустријата или се разликува во многу нешто. 

Детерминанти на бета- Бета на фирмата се одредува според 
карактеристиките на фирмата. Притоа, се земаат предвид три фактори: 
цикличната природа на приходите, работната оптовареност и 
финансиската оптовареност. 

Цикличност на приходите- Приходите на некои фирми се мошне циклични. 
Тоа значи дека на таквите фирми добро им оди во фазата на експанзија, но 
полошо им оди во фазата на контракција. Практиката покажува дека 
високотехнолошките фирми, трговците на мало и автомобилските компании 
флуктуираат заедно со деловниот циклус113. Наспроти тоа, фирмите од 
секторот на јавните услужни претпријатија, железниците, прехрамбената 
индустрија и авиокомпаниите се помалку зависни од циклусот. Со оглед на тоа, 
што бета претставува стандардизирана коваријанса на повратот од акциите со 
повратот од пазарот, акциите со поизразена цикличност имаат високи бети. 
Акциите пак со висока стандардизирана девијација не мора да имаат високи 
бети. 

Работна оптовареност- Однесувањето на видовите трошоци е различно 
при различни нивоа на производствено искористување. Фиксните трошоци не 
се менуваат со промена на произведеното количество. Наспроти тоа, 
варијабилните трошоци се зголемуваат со зголемување на произведеното 
количество. Ваквата разлика меѓу фиксните и варијабилните трошоци 
овозможуваат во дефинирање на работната оптовареност114. Цикличноста на 
приходите на една фирма претставува детерминанта на бетата на фирмата. 
Работната оптовареност го зголемува влијанието на цикличноста врз бетата. 
Кога не може да се процени бетата на проект на друг начин, тогаш тоа може да 
се направи со испитување на приходите на проектот и работната оптовареност. 
Проектите чии приходи се високо циклични и чија работна оптовареност е 
висока, веројатно имаат високи бети. Обратно, слабата цикличност и ниската 
работна оптовареност укажува на ниски бети. Се разбира овој приод е повеќе 

                                                 
113 )Види: Рос-Вестерфилд-Џаф: Корпоративни финансии, превод, стр.348. 
114 ) Стандардна дефиниција за работна оптовареност е: 

          x   , каде EBIT е заработката пред камата и однаочување. Тоа значи 

дека работната оптовареност ја мери процентуалната промена на EBIT за дадена процентуална промена во 

продажбата или приходите. Може да се покаже дека работната оптовареност се зголемува со зголемување 

на фиксните трошоци и со намалување на варијабилните трошоци. 
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од  квалитативна природа. Но, бидејќи за новоотпочнатите проекти постојат 
малку податоци, квантитативните проценки на бета обично не се можни. 

Финансиска оптовареност и бета- Работната оптовареност и 
финансиската оптовареност претставуваат аналогни концепти. Работната 
оптовареност се однесува на фиксните трошоци на производство на една 
фирма, додека финансиската оптовареност се однесува на степенот до кој една 
фирма се потпира на долг, па оптоварена фирма е фирма која има 
задолжувања во нејзината структура на капиталот. Треба да се има предвид 
дека постои бета на капитал и бета на средства. Бетата на капитал претставува 
онаа бета која е и за акциите на фирмата. Бета од средствата исто така би 
можела да се смета како бета на обичните акции, ако фирмата е целосно 
финансирана само со капитал. Но, што се случува кога поединец е сопственик 
на целиот долг и капитал на фирма? Во тој случај која би била бетата на 
неговото портфолио составено од долг и капиталот на фирмата?  Се разбира, 
како и секое портфолио, бетата од ова портфолио претставува пондерираниот 
просек на бетите на поединечните ставки во портфолиото. Со означување на 
секој дел од ова портфолио и тоа: со В ќе ја означиме пазарната вредност на 
долгот на фирмата, а со Ѕ пазарната вредност на капиталот на фирмата, се 
добива следново: 

   Средства =             (2) 

Бетите на средствата наспроти бетите на капитал- Да земеме дека 
фирмата целосно се финансира со капитал и има бета 0,8. Фирмата решила да 
ја промени структурата на капиталот на 1/3 долг и 2/3 капитал. Бидејќи фирмата 
останува во истата индустрија, нејзината бета на средствата би требало да 
остане 0,8.  Под претпоставка да земеме  дека бетата на долгот е 0, за бетата 
на средствата се добива: 

               = Средства ( ) = 1,2 =0,8  

Ако фирмата имала ½ долг и една половина капитал во структурата на 
капиталот, нејзината бета на капиталот би била: 1,6=08 (1+1) 

Но, се додека останува во истата индустрија, нејзината бета на 
средствата ќе остане 0,8. Влијанието на оптоварувањето во случајов е да ја 
зголеми бетата на капиталот. Бетата на капиталот секогаш ќе биде поголема од 
бетата на средствата со финансиска оптовареност (претпоставувајќи дека 
бетата на средствата е позитивна)115. 
 Колку што е висината на коефициент, βj-бета коефициент на акцијата ј 
повисока, толку е повисок и бараниот принос на акцијата (поради 
ненаклонетоста на пазарот кон ризикот). 
 Со помош на оваа равенка може да се пресмета трошокот на 
сопственичкиот капитал. Со оваа равенка е претставен односот помеѓу ризикот 
и приносот, кој уште е познат како правец на пазарните ХВ. Тој однос 
имплицира дека пазарната рамнотежа (цените на акциите) ќе биде таква што ќе 
постои линеарна замена меѓу бараната стапка на принос и системскиот ризик. 
116  
 Пример: компанија Х има бета 1,2. Оценките покажуваат дека на 
пазарот преовладуваат стапки на принос од 13%, при што безризичната стапка 
е 8%. Колкав би бил трошокот на акционерскиот капитал? 
 Rj = 0,08 + (0,13 -0,08) х 1,2 = 14 % 
 Оваа стапка претставува стапка на принос за која инвеститорите 
очекуваат дека компанијата ќе ја оствари на сопствениот капитал.   

                                                 
115 ) Може да се покаже дека врската меѓу бетата на средствата на фирмата и нејзината бета на капиталот 

со корпоративните данаоци е следнава: βКапитал =βСредства [1 + (1-tC) ], во овој израз tC  е стапка на 

корпоративен данок.  
116 James C. Van Horne  и  John M. Wachowicz, Jr., Osnove finansijskog menadzmenta, Mate, Zagreb, 

2005, str. 400 
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 Претпоставките на правилна примена на CAPM моделот се 
однесуваат на однесувањето на инвеститорите и на условите кои владеат на 
пазарот на капитал. Според тие претпоставки пазарот треба: 
 1. да ги прави инвеститорите кои не се наклонети кон ризик; 
 2. ризикот треба да се мери со стандардна девијација на портфолио 
приходот; 
 3. инвеститорите треба да имаат заеднички временски период за 
одлуки за вложување; 
 4. инвеститорите треба да имаат исти очекувања за идните приходи и 
ризици на хартиите од вредност; 
 5. пазарот на капитал треба да биде перфектен (тоа подразбира 
хартиите од вредност се деливи, без постоење разлики во даноците, без 
трансакциони трошоци, еднакви каматни стапки за сите инвеститори и сл.). 
 Моделот на CAPM мултипликатор поаѓа од претпоставката дека 
инвеститорот е изложен единствено на ризикот на идните цени на хартии од 
вредност. Бидејќи инвеститорите се изложени и на други ризици, како што се 
ризици од идните приходи од трудот, ризиците на инфлација, ризиците за 
можноста да инвестираат во иднина, неопходно се наметна потребата од 
корекција на CAPM моделот. Тоа е постигнато со проширување на CAPM со 
екстра пазарни извори на ризици. Ваквото проширување го има извршено 
Роберт Мертон (Robert Merton). Моделот на CAPM мултипликатор 
претпоставува дека со премија на ризик (вишок на принос) се постигнува 
компензирање покрај на општиот пазарен ризик и на секој поединечен ризик. 
 Моделот на арбитрарно одредување на активата APT, односно дека 
на очекуваниот принос на хартиите од вредност влијае не само еден фактор, 
како што тоа случај кај CAPM моделот, туку се во прашање повеќе фактори. 
Овој модел го има развиено Стефан Рос (Stephan Ross) во 1976 година. Според 
него инвеститорите треба да добијат компензација за сите фактори кои 
системски влијаат на приносот од хартии од вредност. Треба да се нагласи 
дека со примена и на овој модел инвеститорот не се компензира за 
прифатениот несистемски ризик (тој е на товар на инвеститорот). Забелешката 
која му се става на моделот APT е во неговата недоволна практична 
применливост која се состои, пред се, заради неадекватното дефинирање на 
групите фактори кои конзистетно би го објасниле приходот на хартии од 
вредност. Овој модел базира на претпоставката дека промената на цената 
доаѓа како резултата на инвеститорите кои се во потрага за надпросечен 
профит. Во таа смисла арбитражата во овој модел значи изнаоѓање на две 
хартии од вредност кои се во суштина исти, и потоа нивното купување по 
пониска цена и нивна краткорочна продажба по повисока цена. Обично, кога 
можностите за надпросечен профит ќе се исцрпат тогаш за хартиите од 
вредност, според моделот на арбитрарно одредување на активата APT, се вели 
дека се во состојба на рамнотежа.  
 Што претставува коефициентот бета? Бета претставува мера за 
чуствителноста на додатните приноси на хартиите од вредност (станува збор за 
додатни над безризичната стапка) на пазарните приноси, со користење на некој 
поширок индекс (пример, S&P индекс) како супститут на пазарниот портфел. 
Обично, се користат приноси регистрирани во минатото, но, кои претставуваат 
доволно репрезентатитвни за иднината, за пресметување на бета акциите. 
Имено, при споредување на очекуван принос на поединечна акција и очекуван 
принос на пазарен портфел, користејќи ги, притоа, приносите кои се поголеми 
од безризичната стапка на принос, се доаѓа до т.н. карактеристичен правец на 
хартијата од вредност, кој ја опишува очекуваната врска меѓу додатниот принос 
по акција и додатниот принос за пазарниот портфел. Со други зборови, 
карактеристичниот правец претставува правец кој ја опишува врската меѓу 
приносот на поединечната хартија од вредност и приносот на пазарниот 
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портфел. Нагибот од тој правец претставува коефициентот бета β.117 
Месечните приноси се пресметуваат со користење на следната формула:  
 
(платена дивиденда) + (завршна цена- почетна цена) 

                                 (почетна цена) 
 Колку што е висината на овој коефициент повисока толку е повисок и 
бараниот принос на акцијата  
(поради ненаклонетоста на пазарот спрема ризикот).  
 Со користење на историски податоци и со нивна помош се обидуваме 
да ја генерираме β коефициентот како мерка за принос (поврат) од работењето 
на дадена акција наспроти приносот (повратот) од пазарот. Притоа, 
претпоставуваме дека посакуваме да го пресметаме β коефициентот за некоја 
компанија и дека ги имаме податоците од работењето за компанијата и пазарот 
дадени во табелата што следува: 
 
Табела 29 

             
           Година  

Стапка на поврат (принос) на акција 

 Компанија Х           Пазар 

1       12,0%      10,0% 

2       16,0      18,0  

3       20,0      16,0 

4       16,0      10,0 

5         6,0        8,0 

Среден поврат       14,0%      12,4% 

Стандардна 
девијација 

 
        4,73% 

 
      3,87% 

 
 Може да се забележи дека станува збор за очекувања. CAPM е модел 
за очекување (ex ante) и нема гаранција дека историските податоци повторно ќе 
се појават. Една област на емпириското тестирање вклучува и стабилност и 
предупредувања за бета коефициентот, кое тестирање се однесува на 
историски податоци. Извршеното истражување потврди дека бета 
коефициентите се покорисни во контекст на портфолија, од причини што бета 
коефициентите за поединечни акции се помалку стабилни од период до период, 
од тие на целото портфолио. 
 Очигледно, бета коефициентот претставува термин со кој се мери 
ризичноста на една инвестиција во однос на пазарниот ризик. Тоа значи, дека 
доколку еден инвеститор сака да го надмине пазарот, ќе мора да претпостави 
(и прифати) поголем ризик, со селектирање на средства со бета коефициент 
поголем од 1,0. И обратно, доколку инвеститорот сака помал ризик од оној што 
го наложува пазарот, во тој случај ќе одбере средства со помал бета 
коефициент од 1,0.  
 Постои и трет пристап за пресметување на трошокот на сопствениот 
капитал, т.н. пристап на трошок на долгот пред оданочување плус 
премијата за ризик. Како замена за употребата на претходно опишаните 
методи за проценување на бараниот принос на сопствениот капитал се користи 
едноставен пристап. Станува збор за користење на трошокот на долгот пред 
оданочување, како основа за процена на трошокот на главницата на 
компанијата. Трошокот на долгот пред оданочување ќе биде поголем од 
безризичната стапка за премијата за ризик. Колку што е ризикот на компанијата 
поголем, толку е поголема премијата за ризик, односно компанијата мора да 
плаќа повисока камата ако сака да позајмува. 

                                                 
117 ) James C. Van Horne  и  John M. Wachowicz, Jr., Osnove finansijskog menadzmenta,  Mate,  

Zagreb,  2005,  стр. 101-102. 
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 За илустрација, да претпоставиме дека обврзница која се продава на 
пазарот со принос од 11%, со примена на изнесениот пристап доаѓаме до тоа 
дека приближниот трошок на главницата на компанијата би бил: 
 
ke =  трошок на долгот        +   премија за ризик за   = 
       пред оданочување (kd)     очекуван принос за 
                                                   акција над долгот       
                       
 =  11%  +  3% = 14%      
 
 Трошок на задржана добивка 
 Трошокот на капитал од обични акции може да се разгледа од два 
аспекта: од издавање на нови обични акции и од задржана добивка. За многу од 
акционерските друштва најважен извор на финансирање на капиталот, 
претставува задржаната добивка, која претставува внатрешен извор на 
компанијата за нејзино финансирање. 
 Акумулираната задржана добивка претставува збир од минатите и 
сегашната добивка на компанијата намалена за сумата на исплатените 
дивиденди. Од правен аспект, задржаната добивка им припаѓа на тековните 
акционери. Истата може или да им биде исплатена на тековните акционери во 
форма на дивиденда, или да се реинвестира во компанијата. Таа не е 
бесплатна, туку има опортунитетен трошок. Сооглед на фактот што тековните 
акционери со добивањето на дивиденда тие можат да ја редистрибуираат во 
купување на разни средства (други акции, обврзници или друга алтернатива 
инвестиција од мноштвото инвестиции на пазарот од кои може да избере и од 
истата да добие дивиденда и да ја реинвестира во инструмент со сличен 
принос). 
 Од тие причини, кога го пресметуваме трошокот на задржаната 
добивка неизбежно се поврзува со трошокот на капиталот од обична акции.  Од 
таму, трошокот на задржаната добивка е еднаков со стапката на поврат на 
капиталот од обична акција. Претставен со формула тоа изгледа како што 
селдува: 
                                                                          D1 
          Ке (трошок на капитал од задржана добивка = ------ +g 
                                                                                         P0 
 
Пример: Ке= трошок на обични акции во форма на 
                      задржана добивка; 
                D1= Дивиденда на крајот на првата година, $2 
                       P0 = Цена на акција-денес, $40 
                g   = стапка на постојан пораст на дивидендите, 
                        7%; 
           D1                   $2  
 Ке= ---------- + g = ---------- + 7%= 5% + 7% = 12%. 
                         P0                            $40 
       
  
 
 Трошок за нови обични акции 
 
 Кога се издаваат нови обични акции, заработката мора да биде малку 
повисока од Ке, која ја претставува стапката на поврат (принос) која што ја 
очекуваат тековните акционери. Тоа е заради фактот што треба да се покријат 
трошоците за дитрибуција на новите акции. Ако стапката на попврат која се 
очекува од тековните акционери е 12% и акциите се понудени на јавноста по 
цена од 40 денари, при нова емисија на обични акции мора да заработи малку 
повеќе од 12% како би ги компензирале продажниот трошок и другите трошоци 
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на акционерското друштво поради кои не ги добило вкупните 40 денари. 
Наместо формулата за Ке се заменува во Кn ( трошок за издавање нови акции) 
со цел да го изрази напред наведеното. 
                                                          D1 
               Обична акција:         Ке = -------- + g 
                                                           P0 
                                                           
                                                            D1  
             Нова обична акција:  Кn =   -------- + g                                                                  
                                                           P0 – F 
 Единствениот нов термин овде е F ( трошок на продажба, односно 
флотација). Да ги земеме истите податоци од претходниот пример од трошоци 
на задржана добивка: 
 D1= Дивиденда на крајот на првата година, $2 
                       P0 = Цена на акција-денес, $40 
                g   = стапка на постојан пораст на дивидендите, 
                        7%; 
   F=  $4 
 Во тој случај со примена на формулата за пресметка се добива: 
          $2                       $2 
Кn = ------------ + 7% = -------- + 7% = 5,6% + 7% = 12,6% 
        $40 - $4               $36 
 Трошокот на капитал за издавање на новите акции е 12,6%.  
 
Пондериран просечен трошок на капитал 
 Пондерираниот просечен трошок на капиталот (WACC) претставува 
критичен инпут во вреднувањето на инветициското одлучување: тоа 
претставува типична дисконтна стапка за нето сегашна вредност (NPV) 
пресметките. Со WACC ги оценуваме трошокот на акциите како Rf + beta x 
MRP118, каде Rf е безризичен приход, а премија за пазарниот ризик (MRP) е 
очекуван премиски приход за поднесување на пазарен ризик за акции над 
неризичната стапка, и β е систематичен ризик на бизнисот во однос на пазарот. 
По однос на премијата за пазарниот ризик може да се оцени дека таа зависи од 
вкупната пазарна капитализација, нивото на заработката, реинвестирањето и 
идниот раст на заработките. На пример, решавањето на трошокот на акции, 
според Городновиот модел на раст може да се изразен како: 
Ke =[(Div0 /P0 ) x (1+ g)] + g, каде Div0  претставува годишна пазарна дивидендна 
исплата; P0 е вкупна пазарна капитализација; и g претставува оценета стапка 
на дивиденден раст. 
 
Преглед за пазарен трошок на акции 

Пазарен трошок на 
акции 

             П е р п е т у а л н а стапка на  
раст 

 
  4% 

   
   5% 

 
    6% 

 
    7% 

 
    8% 

Div Yield     1.0%  5.0%   6.1%   7.1%   8.1%   9.1% 

Div Yield      1.5%   5.6%   6.6%   7.6%   8.6%   9.6% 

Div Yield      2.0%  6.1%   7.1%   8.1%   9,1% 10.2% 

Div Yield      2.5%  6.6%   7.6%   8.7%   9,7% 11.7% 

Div Yield      3.0%  7.1%   8.2%   9.2% 10.2% 11,2% 

Div Yield      4.0%  8.2%   9.2% 10.2% 11.3% 12.3% 

      

Извор: Justin Pettit: Strategic Corporate Finance, Applications in Valuation & Capital 
Structure, WileyFinance, 2007, p.8. 

                                                 
118 ) Justin Pettit: Strategic Corporate Finance, Applications in Valuation & Capital Structure, Wiley 

Finance, 2007, p.3. 
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 При пресметувањето на трошоците на одделните компоненти на 
финансирање на претпријатието им додаваме  пондери на секој/сите извор/и и 
пресметуваме пондериран просечен трошок на капиталот (WACC). Вкупниот 
трошок на капиталот на претпријатието може да се изрази како: 

 Трошок на капитал  =  Wxkx
n

x


1

    

 кх  - трошок по оданочување 
 Wx - пондер - удел во финансирањето 
 
Табела 30- Пример 

  (1)Трошок на 
оданочување 

(2) 
 Пондер  
 

  (3) 
Пондериран 
трошок 

     ККdd             77,,0055%%           3300%%       22,,1122%% 

22..  ППррииооррииттееттннии  

ааккццииии 
    KKpp       1100,,9944%%           1100%%       11,,0099%% 

33..  ООббииччннии  

ааккццииии  ––

ззааддрржжааннаа  

ддооббииввккаа 

    ККее         1122,,0000%%             6600%%       77,,2200%% 

44..  ППооннддеерриирраанн  

ппррооссееччеенн  

ттрроошшоокк  ннаа  

ккааппииттаалл 

      ККаа       1100,,4411%% 

 
 Пондерираниот трошок на капитал = 0,30 (7,05%) + 10 (10,94%) + 60 
(12%) = 10,41%. 
 Неопходно е да се потенцира дека обичните акции на компанијата 
мораат да обезбедуваат поголем очекуван принос од долгот на истата 
компанија. Според тоа, не треба да се верува на ниту една пресметка на 
трошоците на главницата, која дава проценката на трошоците, помала од 
трошокот на долгот на претпријатието пред оданочување.119  
 Трошокот на капитал претставува минимална референтна стапка, која 
осигурува дека сите проекти кои ги преземаме ќе донесат соодветен принос. 
Трошокот на капиталот се користи како дисконтна стапка со помош на која 
можеме да видиме дали проектот ќе обезбеди економски принос на своето 
вложување. Потенцијалната интерна стапка на рентабилност на проектот мора 
да го премине вкупниот трошок на капитал, со цел да се обезбеди секој проект 
да генерира принос кој е поголем од трошокот на средствата кои во нив се 
инвестирани. Трошокот на капитал се пресметува како пондериран просек на 
приближната пазарна вредност на уделите на долгот и главницата во 
финансиската структура на компанијата. 
 Иако задолжувањето е најефтина форма на финансисирање, тоа 
треба да се користи во разумни граници. Во табелата се забележува дека 
задолжувањето носи трошок после оданочување од 7,5%, додека другиот извор 
(од приоритетни акции) на финансирање носи трошок од најмалку 10,94%. Се 
поставува прашање за тоа зошто да не се користи поголем долг? Преголемото 
користење на долгот како извор на финансирање во голема мера може да 
влијае на зголемување на финансиските ризици на компанијата, а со тоа 
неминовно ќе доведе до зголемување и на трошоците на сите извори на 
финансирање. 

Да разгледаме ситуација  на една фирма која користи и задолжување и 
капитал за финансирање на своите инвестиции. Ако фирмата плаќа RB за 
своето финансирање со задолжување, а PS  за својот капитал, колку би 

                                                 
119 Исто, стр. 404. 
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изнесувал вкупниот или просечниот трошок на сопствениот капитал? Ако една 
фирма користи задолжување и капитал, во таков случај трошокот на капиталот 
претставува пондериран просек на двете или: 

                           

Пондерите во формулата, се, соодветно, уделот на капиталот во 
вкупната вредност: 

                      ( )  

и уделот на задолжувањето во вкупната вредност: 

                       ( ) 

Кога фирмата не би била задолжена, така што би била неоптоварена 
фирма, нејзиниот просечен трошок на капитал би бил еднаков на нејзиниот 

трошок на капитал, . Во другата крајност, кога фирмата би била задолжена 

до тој степен што нејзиниот капитал би бил безвреден, таа би била целосно 
оптоварена фирма  и нејзиниот просечен трошок на капитал би бил нејзиниот 

трошок на задолжување,  Трошокот на задолжувањето по оданочувањето е: 

Трошок на задолжување (по корпоративниот данок) = , каде 

што   претставува корпоративна даночна стапка. Се пристапува со собирање 

на напред наведените резултати при што се добива просечниот трошок на 
капитал (по оданочување) за фирмата: 

Просечен трошок на капитал=                       

(1) 
Со оглед на тоа што просечниот трошок на капиталот претставува 

пондерирање на трошокот на сопственичкиот капитал и трошокот на 
задолжување, обично се нарекува пондериран просечен трошок на каптал, 
RWACC. 

Пример 1: Пондериран просечен трошок на капитал. Да земеме фирма 
која се задолжува чија пазарна вредност е 40 милиони долари, и чиишто акции 
имаат пазарна вредност од 60 милиони долари (3 милиони акции во оптек, кои 
се продаваат за 20 долари по акција). Фирмата плаќа 15% камата на своето 
ново задолжување и има бета од 1,41. Корпоративната даночна стапка е 34%. 
(Да се претпостави и дека важи линијата на пазарот на хартии од вредност 
(SML), дека премијата од ризик на пазарот е 9,5% и дека тековната стапка на 
државни записи е 11% (многу повисока од тековната стапка на државни записи). 
Кој е RWACC (пондериран просечен трошок на капитал) на оваа фирма? 

За да се пресмета RWACC со помош на равенката (1), мора да се знае (а) 

трошокот на задолжувањето по оданочување, ; (б) трошокот на 

капитал, , и (в) учеството на задолжувањето и капиталот користени од 

фирмата.  
Во продолжение ќе ги пресметаме овие три вредности: 
(а) Трошок на долгот пред оданочување е 15%, што подразбира трошок 

по оданочување од 9,9% (15% х 1-0,34); 
(б) Се пресметува трошокот на капитал со користење на линијата на 

пазарот на хартии од вредност (SML); 

RS = RF +  x [RM - RF] = 11% + 1,41 x 9,5%= 24,40%. 

(в) Се пресметуваат уделите на задолжувањето и капиталот од 
пазарните вредности на задолжувањето и капиталот. Имајќи предвид дека 
пазарната вредност  на фирмата е 100 милиони долари (40 милиони капитал + 
60 милиони долари долг), учествата на задолжувањето и на капиталот се 40 и 
60 проценти, соодветно. 

Трошокот на капиталот, RS е 24,40%, а трошокот на задолжувањето по 

оданочување,  е 9,9%.  

Оттука RWACC =  =  = 

18,60% 
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Сето ова може да се претстави и во облик на табела: 

Компонента 
на 
финансира
ње (1) 

Пазарни 
вредности 
(2) 

Пондер 
(3) 

Трошок на 
капитал (по 
корпоративе
н данок) (4) 

Пондериран 
трошок на 
капитал (5) 

Долг   
40,000,000$ 

 0,40 15% x (1-
0,34)= 9,9% 

    3,96% 

Капитал   
60,000,000$ 

0,60 11% 
+1,41x9,5% 
=24,40 

  14,64 

Вкупно 100,000,000
$ 

1,00    18,60% 

  
Пондерите користени во овој пример се пондери на пазарна вредност. 

Пондерите на пазарна вредност се посоодветни од пондерите на 
книговодствената вредност, од причини што пазарните вредности на хартиите 
од вредност се поблиски до вистинскиот паричен износ што би се добил со 
нивно продавање.  

Пример 2: Проценка на проект и пондерираниот просечен трошок на 
капитал. Во овој пример разгледуваме случај на фирма која има и тековен и 
целен однос долг-капитал од 0,6 трошок на задолжување од 15,15% и трошок 
на капитал од 20%. Корпоративната даночна стапка е 34%. Првиот чекор овде 
се сведува на трансформација на односот долг-капитал (Д/К) во однос долг-
вредност. Односот Д/К од 0,6 имплицира 6 пати долг на 10 пати капитал. Со 
оглед на тоа што вредност подразбира збир од долг плус капитал, односот 
долг-вредност е 6/(6+10)= 0,375.  Слично на тоа, односот капитал-вредност е 

10/(6+10)= 0,625. Оттука RWACC ќе изнесува: RWACC =  

=0,625 х 20% + 0,375 х 15,15% х 0,66 = 16,25% 
Да претпоставиме дека фирмата размислува за реновирање на 

складиште кое ќе чини 50 милиони долари и очекува заштеда во трошоци од 12 
милиони долари годишно во временски период од 6 години. Со употреба на 
равенка за НСВ (нето сегашна вредност) и дисконтирање на шестте години од 
очекувани парични текови од реновацијата се добива: 

НСВ = - 50$ +   

= -50$ + 12$ x  =  

-50$ +(12$ x 3,66) = - 6,07$. 
Проектот има негативна НСВ со употреба на RWACC на фирмата. Ова 

значи дека финансиските пазари нудат подобри проекти во истата класа на 
ризик (имено, класата на ризик на фирмата). Значи фирмата треба да не го 
прифати проектот. 

 
Намалување на сопствениот трошок на капитал преку подобрување 

на ликвидноста 
  
Несомнено, дека очекуваниот повраток од акција и трошокот на капитал 

на компанијата се во правопропорационален однос со ризикот, додека е во 
обратнопропорционален однос со ликвидноста на компанијата. Оттука,  како 
може да се дојде до подобрување на ликвидноста на компанијата при веќе 
познатиот однос на очекуван поврат и трошокот на капитал спрема 
ликвидноста? Некои автори предлагаат решение на овој проблем по пат на 
намалување на сопствениот трошок на капитал во функција на подобрување на 
ликвидноста. 
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Ликвидност, очекувани поврати и трошок на капитал  
Цената на тргување со неликвидни акции го намалува вкупниот поврат 

што инвеститорот го добива. Односно, ако се купи акција за 100 парични 
единици и подоцна се продаде за 105 парични единици, во тој случај добивката 
пред трговските трошоци изнесува 5 парични единици. Ако со провизија плати 
една парична единица при купување и провизија од една парична единица при 
продавање тогаш добивката, по трговските трошоци е само 3 парични единици. 
Со тоа опсегот на побарувачката и трошоците на пазарното влијание уште 
повеќе ќе ја намалат оваа добивка. Треба да се нагласи дека трговските 
трошоци се различни кај различни хартии до вредност. Со оглед на барањата 
на инвеститорите за висок очекуван повраток како компензација за пласмани во 
високоризични акции, т.е. со високи бета коефициент, но имајќи предвид дека 
очекуваниот поврат за инвеститорот претставува трошок на капитал на 
компанијата. Трошокот на капиталот  е во правопропорационален однос со бета 
коефициентот. Но, не треба да се испушти од вид дека тоа во исто време се 
однесува и за трошоците на тргување. Инвеститорите бараат висок очекуван 
поврат кога инвестираат во акции со високи трошоци на тргување  односно, со 
ниска ликвидност. Ваквиот висок очекуван повраток од страна на инвеститорите 
повлекува висок трошок на капитал на компанијата. 
 Во продолжение ќе се проследат три варијанти на струкрура на 
капиталот кај одредена компанија. Имено, за полесно претставување ќе се 
разгледат само долгот и капиталот (од обични акции), со тоа што трошоците на 
компонентите во структурата на капиталот се менуваат секој пат кога ги 
менуваме комбинациите на средства и долг. 
 
Табела 31 

 Трошок по 
оданочување 

Пондер Пондериран 
трошок 

Финансиски план А    

Долг        6,5%    20%     1,3% 

Капитал      12,0    80     9,6 

Вкупно     10,9% 

    

Финансиски план Б    

Долг        7,0%    40%     2,8% 

Капитал      12,5    60     7,5 

Вкупно      10,3% 

Финансиски план В    

Долг        9,0%    60%     5,4% 

Капитал       15,0    40     6,0 

Вкупно     11.4% 

 
 Првично, компанијата е во можност да ги намали просечните 
пондерирани трошоци за капитал користејќи го изворот на финансирање со 
долг но, откако ќе ја надмине вредноста дадена во планот Б, натамошното 
континуирано користење на долгот како извор на финансирање станува 
неатрактивен и влијае на занчително зголемување на трошоците на изворите 
на финансирање. Според традиционалната теорија на финансирање кривата 
на трошоците на капиталот споредени со користење на долгот, добива форма 
на буквата U. Во случајот со трите финансиски планови наведени во табелата, 
оптималната структура на капиталот се постигнува при сооднос на долг со 
сопствен капитал од 40:60, односно 40% финансирање со долг. 
 Се разбира, дека можен е и друг сооднос меѓу долгот и акционерскиот 
капитал, пример, 30% до 50%, вакви отстапки можно е да се направат кај 
компании што имаат високи или ниски бизнис ризици. Впрочем, растечка 
компанија во релативно стабилна индустриска гранка, може да си дозволи и 
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поголем долг за разлика од други слични компании кои се наоѓаат во индустрии 
што се подложни на циклични влијанија. 
 
 
Ограничувања на WACC моделот 
 Кај пресметката на пондерираниот просечен трошок на капитал, 
критично прашање е дали таа големина е вистинскиот трошок на капиталот на 
претпријатието. Одговорот зависи од тоа колку точно сме ги определиле 
граничните трошоци во системот на пондерирање и од одредени други 
претпоставки. Да претпоставиме дека точно сме ги измериле граничните 
трошоци на одделните извори на финансирање, ја оценуваме важноста на 
системот на пондерирање. Како што може да се забележи станува збор за 
определување на оптималната структура на финансискиот капитал (обврзници, 
приоритетни акции и обични акции). Овие форми на финансиски капитал се 
појавуваат во билансот на состојба на дадена компанија, како обврски и 
капитал. Додека парите собрани од продажбата на наведените хартии од 
вредност, како и од задржаната добивка, се инвестирани во реалниот капитал 
на компанијата односно во долгорочните продуктивни средства како машини и 
опрема.  
 Просечната цена на долгорочните извори на финансирање е потребна 
за примена на динамичкиот метод за оценка на рентабилноста на долгорочните 
вложувања. Покрај тоа служи и како мерило за оценка на прифатливоста на 
инвестициониот проект. Инаку, просечната цена на долгорочните извори на 
финансирање се добива на тој начин што цената на позајмените извори се 
множи со процентуалното учество на позајмените извори на финансирање, а 
цената на сопствените извори на финансирање се множи со процентуалното 
учество на сопствените извори на финансирање и вкупните резултати од овие 
две множења се собираат. 
 
Табела 32: Просечна цена на долгорочните извори на финансирање120 
 

 Цена на 
капиталот % 

Учество во 
финансирање 
во %  

Просечна 
цена во %  
(1х2/100) 

            1              2            3 

1. Долгорочни 
позајмени 
извори на 
финансирање 

 
 
 
          10 

 
  
 
             40% 

 
 
 
           4 

2. Сопствени 
извори на 
финансирање 

 
 
          15 

 
 
             60% 

 
 
           9 

3. Просечна 
цена на 
изворите на 
финансирање 
(1+2) 

   
 
 
         13 

 
 Системот на пондерирање (Weighting System). Битна претпоставка во 
кој било систем на пондерирање е дека претпријатието навистина ќе го прибере 
капиталот во одредените удели. Имајќи предвид дека претпријатието го 
прибира капиталот сукцесивно, за да истиот сукцесивно биде инвестиран во 
нови проекти, мораме да го проучиме граничниот трошок на капиталот за 

                                                 
120 Види: проф. д-р Бранко Трајкоски: Деловни финансии со финансиски менаџмент, 

Универзитет „Св. Климент Охридски” - Битола, Економски факултет - Прилеп, второ изменето 

и дополнето издание, 2002 година, стр.470 
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претпријатието во целина. Таа стапка зависи од комбинацијата на средствата 
кои се користат за финансирање на инвестиционите проекти и тоа на ново 
прибраниот капитал (а не на капиталот кој претходно е прибран). Доколку 
сакаме пондерираниот просечен трошок на капиталот да биде граничен трошок, 
тоа значи дека употребените пондери мора да бидат гранични, односно 
пондерите мора да одговараат на уделите на финансиските инпути. Доколку 
пондерите не одговараат, вистинскиот пондериран просечен трошок на капитал 
нема да одговара на пресметаниот. Практично проблемот што се јавува е во 
тоа што прибирањето на капитал тешко може да се оствари компактно и 
стриктно во удели. На пример, претпријатието би имало тешкотии кога секој 
проект би го финансирал точно 30% со долг, 10 % со приоритетни акции и 60% 
обични акции. Во пракса, претпријатието се финансира со долг во еден момент, 
а со приоритетни акции или обични акции во друг период. Но со тек на време, 
претпријатието може да дојде во состојба на финансирање во која учеството на 
одделните видови на финансирање ја постигнуваат предвидената комбинација.  
 
Маргинален трошок на капитал и финансирање на фирмата со поголеми 
суми 
 
 Маргиналниот трошок на капиталот се воведува за да се објасни што 
се случува со трошоците на капиталот на фирмата, кога истата се обидува да 
се финансира со што поголеми износи. Кога се бара голема сума за 
финансирање, нормално е пазарот да реагира и да вклучи повисоки трошоци 
на капитал за секоја сума на посакуваните средства. 
Табела: 33 

  (1)Трошок на 
оданочување 

(2) 
 Пондер  
 

  (3) 
Пондериран 
трошок 

     ККdd             77,,0055%%           3300%%       22,,1122%% 

22..  ППррииооррииттееттннии  

ааккццииии 
    KKpp       1100,,9944%%           1100%%       11,,0099%% 

33..  ООббииччннии  

ааккццииии  ––

ззааддрржжааннаа  

ддооббииввккаа 

    ККее         1122,,0000%%             6600%%       77,,2200%% 

44..  ППооннддеерриирраанн  

ппррооссееччеенн  

ттрроошшоокк  ннаа  

ккааппииттаалл 

      ККаа       1100,,4411%% 

 
 Да земеме дека структурата на финансирање на фирмата е таква што 
60% отпаѓа на акционерски капитал. Капиталот (сопственоста) е претставена 
преку задржаната добивка; 

Но, капиталот во фирмата во форма на задржана 
добивка не може да расте бесконечно онака како што се зголемуваат потребите 
на фирмата за капитал.  Задржаните добивки се лимитирани на вредност која е 
еднаква на минатите и сегашните добивки, што можат да се реорганизираат во 
инвестициони проекти на фирмата. 
 Да претпоставиме дека фирмата “Х” има 30 милиони денари од 
задржаната добивка кои се расположливи за инвестирање. Бидејќи задржаната 
добивка (како извор на финансирање) претставува 60% од структурата на 
капиталот, од овој извор постојат доволно средства за финансирање за да ја 
подржат структурата на капиталот до вредност од 50 милиони денари (поради 
тоа што интересот да се биде сопственик е нагласен). 
 
 Формално може да се каже: 
               Задржана добивка 
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Х = ------------------------------------------------------------------------------ 
       % на задржаната добивка во структурата на капиталот 
 
 Каде Х претставува големината на структурата на капиталот што 
задржаната добивка ќе ја подржи. 
        30 милиони денари 
 Х = ---------------------------- = 50 милиони денари 

                0,6 (или 60%) 
 
Откако првите 50 милиони денари капитал се собрани, задржаната добивка 

не ќе може повеќе да го задржува нивото од 60% на капиталот како дел од 
структурата. Како и да е, позајмувачите и инвеститорите се уште ќе побаруваат 
60% од структурата на капиталот да биде во форма на обични акции. Поради 
ова, потребна е емисија на нови обични акции која ќе ја замени задржаната 
добивка за да овозможат капитал од обични акции за компонентата од 60%. Тоа 
значи се што е над 50 милиони денари, во форма на акционерски капитал, ќе 
мора да се финансира со издавање на нови обични акции а не од задржаната 
добивка. 

 
Табела 34: Трошок на капитал за различни суми на финансирање 
 

  Првите 50 милиони денари Следните над 50 милиони 

 ТТрроошшоо

кк  ппоо  

ооддаанноо

чч.. 

ППооннддее

рр   
ППооннддеерр..ттрроошш

оокк   
 ТТрроошшоо

кк  ппоо  

ооддаанноо

чч.. 

ППооннддее

рр   
ППооннддеерр..ттрроошш

оокк   

ДДоолл

гг  ККdd   
    

77,,0055%%   
    3300%%         22,,1122%%   ДДоолл

гг  ККdd   
    

77,,0055%%   
    3300%%         22,,1122%%   

ППАА        

KKpp   
1100,,9944

%%   
    1100%%         11,,0099%% ППАА        

KKpp   
1100,,9944

%%   
    1100%%         11,,0099%% 

ООАА        

KKee   
1122,,0000

%%   
      6600%%         77,,2200%%   ООАА        

KKee   
1122,,6600

%%   
      6600%%         77,,5566%%   

      KKaa       1100,,4411%%       KKmmcc         1100,,7777%%   

ЗЗааддрржжааннаа  ддооббииввккаа  ННооввии  ааккццииии  

 
Кmc  претставува маргинален трошок на капиталот и е 10,77% за 

инвестицијата над првичните 50 милиони денари. Значењето на Кmc  е исто 
како и на Ka, затоа што и двата го претставуваат трошокот на капиталот, но 
индексот mc после К го покажува растот на маргиналниот трошок. МТК се 
зголемува над 50-те милиони денари затоа што капиталот од обични акции сега 
е во форма на нови обични акции, а не во форма на задржана добивка. 
Трошокот по оданочувањето (А/Т) на новите обични акции е малку повисок 
отколку на задржаната добивка поради трошоците на флотација (F): 

 
            D1                         2 денари                      2 ден. 
Кn = ------------ + g = --------------------- + 7% = --------- + 7% =  
         P0 – F              40 ден.- 4ден.            36 ден.  
 
= 5,5% + 7% = 12,6% 
 
Стапката 12,6% е повисока од 12% трошоци за задржана добивка што 

придонесува до зголемување на МТК. За пoпродлабочена анализа во 
примерот, претпоставуваме дека трошокот на долгот од 7,05% се однесува на 
првите 15 милиони денари на задолжувањето што ќе ги генерира фирмата. 
Потоа трошоците за задолжувањето по оданочување ќе се зголемат за 8,6%. 
Бидејќи долгот е 30% од структурата на капиталот за фирмата “Х”, поефтината 
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форма на задолжување може да се користи како дел од структурата на 
капиталот се до висината од 50 милиони денари. Сумата од 50 милиони денари 
ја добиваме употребувајќи ја равенката: 

      Сумата на задолжувања со понизок трошок 
Z = -------------------------------------------------------------- 
      % на долгот во структурата на капиталот 
 
Каде Z ја претставува големината на структурата на капиталот каде може 

да се користи долг со понизок трошок. 
       15 милиони денари 
Z = ----------------------------- = 50 милиони денари 
                     0,3  

 
После генерирањето на првите 50 милиони денари капитал, долгот со 

пониски трошоци не ќе може да обезбеди 30% учество во вкупната структура на 
капиталот. Над 50-те милиони денари финансирање, трошокот за долгот после 
оданочувањето ќе се покачи на претходните 8,6%.  

 
Маргиналниот трошок на капиталот се прикажува во табелата што следува: 
 
Табела 35: над 50 милиони денари 

  ТТрроошшоокк  ппоо  

ооддааннооччуувваањњее 
      ППооннддеерр   ППооннддеерриирраанн  

ттрроошшоокк 

ДДооллгг  ((ссоо  

ппооввииссоокк  

ттрроошшоокк)) 

                KKdd               88,,66%%               00,,3300             22,,5588%%   

ППАА                   KKpp           1100,,9944%%               00,,1100             11,,0099%%   

ООАА  ((ннооввии))                   KKee             1122,,6600%%                 00,,6600             77,,5566%%   

                                   

KKmmcc   
      1111,,2233%%   

 
 

Промените на трошокот на задолжувањето придонесе за нов Kmc од 
11,23% над првичните 50 милиони денари. Треба да се потенцира дека врз 
структурата на капиталот над 50 милиони денари се одразува не само 
промената на трошокот на долгот, туку и континуираната употреба на нови 
обични акции кои го претставуваат капиталот од обични акции. Ова промена се 
случува на ниво од 39 милиони денари, но мора да се користи неограничено 
при секое зголемување на структурата на капиталот. Може да се продолжи овој 
процес со вклучување на влијанието на промената на трошокот на 
приоритетната акција, или преку постојано зголемување на трошокот на долгот 
или нова емисија обични акции, при секое зголемување на капиталот.  

Како се одвива основниот процес на просечен пондериран трошок на 
капиталот во фирмата? Основниот просечен пондериран трошок на капиталот 
во фирмата “Х” е 10,41%. Како што фирмата видно ја проширува структурата на 
капиталот, просечниот пондериран трошок на капиталот се зголеми. Ова го 
доведе во употреба терминот маргинален трошок на капиталот. Првото 
покачување беше 39 милиони денари каде (МТК) се издигна до 10,77%, како 
резултат на замената на задржаната добивка со нови обични акции. Второто 
покачување беше на 50 милиони денари на кое (МТК) се зголеми на 11,23%, 
како резулатат на користење на поскапото задолжување.  

Табела: 36 Да ги проследиме сумираните промени: 

Сума на финансирање             Маргинален трошок на 
капиталот 

00--3399  ммииллииооннии  ддееннааррии       1100,,4411%% 

3399--5500  ммииллииооннии  ддееннааррии       1100,,7777%% 
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ННаадд  5500  ммииллииооннии  ддееннааррии        1111,,2233%%  

 
Трошкот на капитал за фирмата се одредува со пресметување на 

трошоците од различните извори на финансирање и пондерирајќи ги истите во 
однос на тоа со колкав дел учествуваат во структурата на вкупниот капитал. За 
долгот и приоритетната акција, трошокот е директно поврзан со тековниот 
принос, при што задолжувањето се корегира со намалувањето заради даночно 
одбитната природа на каматата. За обичните акции, трошокот на задржаната 
добивка (Ке) е приносот на тековната дивиденда од ХВ плус очекуваната стапка 
на иден пораст. Мали промени се направени на формулата за да се одреди 
трошокот за новите обични акции. 

Зошто се мерат елементите во структурата на капиталот? 
Тоа се прави со цел да се постигнат минимални вкупни трошоци. Иако 

се смета дека долгот е обично најефтината форма на финансирање, 
преголемото задолжување може да доведе до зголемување на финансискиот 
ризик на фирмата и да го зголеми трошокот на финансирање од сите извори. 
Финансискиот менаџер треба да осигура компоненти на задолжување кои ќе 
резултираат со најниски вкупни трошоци на капиталот. Откако ова ќе се утврди, 
просечниот пондериран трошок на капиталот претставува дисконтна стапка што 
е употребена во утврдување на сегашна вредност на идните текови за да 
осигураме најнизок трошок на финансирање. 

МТК (маргинални трошоци на капитал) се воведени за да се објасни што се 
случува со трошоците на капиталот на фирмата, кога истата се обидува да се 
финансира со што поголеми суми. 

1.Прво, фирмата ќе ја искористи задржаната добивка, а потоа трошокот за 
финансирање ќе се зголемува со зголемување на степенот на заменување на 
задржаната добивка со издавање на нови обични акции за да се одржи 
оптималната структура на капиталот во соодветен однос на долгот и 
сопствениот капитал. 

Поголеми суми на финансиски капитал исто така може да доведат до тоа 
трошоците на посебните извори на финансирање да пораснат преку 
зголемувањето на каматните стапки, или преку намалување на цената на 
акцијата бидејќи истата повеќе се продава (нуди) од што пазарот може да ја 
апсорбира. 

 
Табела 37: Резиме на трошоците на капиталот на компанијата  

11..  ТТрроошшооцции  ннаа  ддооллгг KKdd  ==YY((11--TT))==  77,,0055%%   ППрриинноосс  ==  1100,,8844%% 

ТТ==  ккооррппооррааттииввннаа  

ддааннооччннаа  3355%% 

22..  ТТрроошшоокк  ннаа  

ппррииооррииттееттннии  ааккццииии 
KKpp  ==DDpp//PPpp  --FF==  

1100,,9944%%   
DDpp==  ДДииввииддееннддаа  ззаа  

ППАА1100,,5500  ддеенн.. 

PPpp  ==  ццееннаа  ннаа  ППАА  

110000  ддеенн.. 

FF  ==ттрроошшооцции  ннаа  

ффллооттаацциијјаа                            44  

ддеенн.. 

33..  ТТрроошшоокк  ннаа  

ккааппииттаалл  оодд  

ззааддрржжааннаа  ддооббииввккаа 

KKee  ==  DD11//PP00  ++gg==  1122%%   DD11==  ддииввиидд..  ннаа  ООАА  

ззаа  ппррввааттаа  ггооддииннаа,,            

22  ддеенн.. 

PP00  ==  ццееннаа  ннаа  ООАА,,    

4400  ддеенн.. 

gg  ==  ссттааппккаа  ннаа  

ппоорраасстт,,  77%%.. 

44..  ТТрроошшоокк  ннаа  нноовваа  

ооббииччннаа  ааккцциијјаа 
KKnn  ==  DD11//((PP00--FF))++gg==  

1122,,6600%%   
ИИссттоо  ккааккоо  ппооггооррее,, 

FF==  ттрроошшооцции  ннаа  

ффллооттаацциијјаа,,                          44  

ддеенн.. 
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XIII.   ДЕЛОВЕН И ФИНАНСИСКИ ЛЕВЕРИЏ 
 
 Терминот левериџ во науката за физика се користи за да се објасни 
употребата на специјална сила и ефекти со цел да се произведе повеќе од 
нормалните резултати од одредена работа или дејство.  Во деловниот свет, 
левериџот  (leverage)  претставува употреба на фиксните трошоци заради 
зголемување на профитабилноста. Деловниот левериџ се јавува како резултат 
на фиксните трошоци на работење коишто се поврзани со производството на 
добра и услуги, додека финансискиот левериџ се јавува како резултат на 
фиксните трошоци на финансирање (пред сè, камата на долг). И двата вида на 
левериџ влијаат врз нивото и променливоста на добивката на претпријатието 
по оданочување, а со тоа и врз вкупниот ризик и принос на претпријатието.  
Левериџ претставува користење на фиксните трошоци во зголемување на 
потенцијалниот приход на фирмата. Во финансискиот менаџмент левериџот 
претставува одредување на сума за фиксни трошоци ( за машини и опрема) кои 
се ангажираат во одвивање на производствениот процес. Со цел 
максимизирање на профитот, или минимизирање на трошоците се воведува 
нова софистицирана опрема со што се создава простор за елиминација на 
работна сила, што при висок обем на искористеност на инсталираните машини 
и опрема се постигнува ефектот на смалување на трошоците по единица 
производ и услуга што произлегува од фиксниот карактер на трошоците. 
Обратно, доколку се определува одредена компанија својот развој да го базира 
на употреба на скапа работна сила наместо машини и опрема, во таков случај 
компанијата си ја намалува можноста за заработка (што истовремено значи и 
намалување на изложеноста на ризик).  
 Но, како и да е, во делувањето и развојот на компанијата постојат 
понекогаш и проблеми од природа на како да се избере најоптимален начин на 
финансирање на бизнисот. Се разбира ако компанијата се потпира на 
финансирање со користење на долг а притоа и бизнисот е успешен, во тој 
случај компанијата ќе се стекне со големи профити. Но, притоа треба да се има 
предвид дека доколку бизнисот поприми надолна линија, обврските од долгот 
може да значат банкрот. Во можните алтернативи во деловните потфати на 
компанијата понекогаш може да се избере наместо да се задолжува за 
финансирање на инвестиционите намери и потреби тоа да го прави со 
продажба на дел од средствата на компанијата, што секако значи, намалување 
на можноста да се стекне потенцијален профит но, и минимизирање на 
изложеност на ризик.  
 Ваквите одлуки во себе вклучуваат користење на левериџ. Тој може да 
се јави како оперативен, финансиски и комбиниран левериџ.  

Финансиски левериџ го претставува износот на долг 
употребен во структурата на капиталот на фирмата. Долгот носи фиксни 
обврски за плаќање на камата, имаме можност да ги испитаме резултатите на 
различните нивоа на работење. Помага за размислување за оперативниот 
левериџ како примарно влијание на левата страна на билансот на состојба и 
финансискиот левериџ како да влијае на десната страна. Предноста на 
финансискиот левериџ („тргување со главнина“)  се проценува преку ефектот 
што го има врз заработката по акција на обичните акционери (earnings per 
share, EPS). Имено во процесот на зголемување на профитот во првата фаза 
на деловниот левериџ го зголемува ефектот на промена во приходот од 
продажба на промени во деловниот профит. Во втората фаза, со користење на 
финансиски левериџ претпријатието може да го зголеми ефектот што 
произлегува од промените во деловниот профит на промени во заработката по 
акција. 

Оперативниот или деловен левериџ е присутен секогаш кога 
компанијата има фиксни трошоци на работењето – без оглед на количината. 
Секако дека долгорочно сите трошоци се варијабилни. Важно е да се нагласи 
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дека фиксните трошоци на работењето не се менуваат  при менување на 
количината. Тие трошоци вклучуваат ставки како што се: амортизацијата на 
згради и опрема, осигурување, дел од вкупните сметки на комуналии и дел на 
трошоци на менаџментот. Од друга страна, варијабилните трошоци на 
работење варираат непосредно со нивото на производството. 
 Ако фирмата има висок процент на учество на фиксни трошоци во 
вкупните оперативни трошоци, тогаш се вели дека таа има висок степен на 
оперативен (деловен) левериџ. Високиот левериџ подразбира дека во услови 
кога останатите фактори се константни, релативно малите промени во 
продажбата ќе резултираат со релативно големи промени на оперативната 
добивка, односно може да доведе до поголемо намалување на оперативната 
добивка или зголемување на загубата. Значи, еден од карактеристичните 
потенцијални ефекти кои ги предизвикува постоењето на фиксните трошоци на 
работење (деловен левериџ) е што промените во продадените количини 
повлекува поголема пропорционална промена во деловниот профит (или 
загуба). Големото учество на фиксни трошоци во вкупните трошоци значи дека 
постои висок степен на оперативен левериџ. Несомнено е дека  влијанието на 
левериџот зависи од актуелната оперативна активност на компанијата.  
 Степенот на оперативниот левериџ може да се пресмета попрецизно со 
помош на равенката за степенот на промените на обемот на продажбата во 
однос на нето-оперативната добивка (NOI или EBIT). 
 Во продолжение, на пример, ќе се прикаже влијанието на оперативниот 
левериџ кој покажува дека промените на приходите од продажбата 
предизвикуваат поголема од пропорционални промени на деловниот профит 
(EBIT): 
Табела 38 

А.       Три претпријатија пред промени на приходите од продажба 

 Претпријатие А Претпријатие Б Претпријатие В 

Приход од продажба 10.000 ден 11.000 ден 19.500 ден 

Фиксни трошоци на 
продажба (ТФ) 

 
7.000 

 
2.000 

 
14.000 

Варијабилни трошоци 
(ТВ) 

 
2.000 

 
7.000 

 
3.000 

Деловен профит 
(ЕБИТ) 

 
1.000 

 
2.000 

 
2.500 

Односот на 
деловниот левериџ 

   

ТФ/Вкупни трошоци 78 22 82 

ТФ/Приход од 
продажба 

70 18 72 

Б. Три претпријатија по 50% зголемување на приходите од продажба во 
следната година 

 Претпријатие А Претпријатие Б Претпријатие В 

Приход од продажба 15.000 16.500 29.250 

Трошоци на 
работење 

   

Фиксни трошоци (ТФ) 7.000 2.000 14.000 

Варијабилни трошоци 
(ТВ) 

 
3.000 

 
10.500 

 
4.500 

Деловен профит 
(ЕБИТ) 

 
5.000 

 
4.000 

 
10.750 

Процентна промена 
во ЕБИТ 
(ЕБИТ) 

 
 
400% 

 
 
100% 

 
 
 
330% 
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Во првиот дел од табелата. под А се дадени три компании со различни 
износи на деловен (оперативен) левериџ. Компанијата А има голем износ на 
фиксни трошоци на работење (ТФ) во однос на варијабилните трошоци (ТВ). 
Компанијата Б има поголем износ на варијабилни трошоци на работење од 
фиксните трошоци на работење. Конечно, компанијата В има двапати поголем 
износ на фиксни трошоци на работење од оние што се забележани кај 
компанијата А. Може да се забележи дека од наведените три компании, 
компанијата В има: а) најголем апсолутен износ на фиксни трошоци мерено 
преку односите ТФ/вкупни трошоци и ТФ/приходот од продажба. 
 Во вториот дел од табелата, под Б се презентирани за секоја компанија 
приход од продажба и варијабилни трошоци зголемени за 50%. Фиксните 
трошоци на работењето не се менуваат. Сите компании покажуваат ефект на 
деловен (оперативен) левериџ. Од презентираните показатели се забележува 
дека компанијата А се покажува како најчувствителна на 50% зголемување на 
приходите од продажбата кои придонесоа за 400% зголемување на профитот 
од работењето. 
 Степенот на деловниот (оперативен) левериџ (DOL) се пресметува со 
помош на равенката:  
 

   Степен на деловен левериџ=   

 
DOL= маржа за покривање/оперативна добивка. 
 Факторот на деловниот (оперативен) левериџ (ФОЛ) има големо 
значење при планирањето на обемот на продажбата (приходи на продажба) и 
оперативната добивка. Пример, ако ФОЛ е претставен со коефициент 2, а се 
бара зголемување на оперативната добивка за 10%, тогаш приходите од 
продажбата треба да се зголемат за 5%. ФОЛ претставува делител на 
процентот на промената на оперативната добивка (кога се сака да се добие 
процентот од промената на приходите од продажбата), но и мултипликатор на 
процентот на промената на приходите од продажбата (кога се сака да се добие 
процент на промена на оперативната добивка). 
 
 
Break-Even анализа  (преломна точка) 

Во проучувањето на деловниот левериџ, значајно средство претставува 
анализата на точката на покритие, односно т.н. преломна точка. Тоа 
подразбира покривање на сите настанати трошоци од работењето на 
компанијата со приходите стекнати од продажбата на произведените 
производи.  

Да претпоставиме дека една компанија која произведува 
висококвалитетни производи, пример: производство на мотоцикли, ги продава 
за 500 евра за мотоцикл. Ако компанијата има годишни фиксни трошоци на 
работење од 1.000.000 евра и варијабилни трошоци од 250 евра по единица 
производ, без оглед на продадената количина. Односот на вкупните трошоци 
на работењето со вкупните приходи може да се претстави и со графикон, на кој 
може да се претстават големините како што се вкупните приходи, вкупните 
трошоци на работењето и профитите на различните нивоа на производство и 
продажба. Во оваа пригода, со оглед на тоа што оперираме со категорија 
трошоци на работењето, профитите овде се дефинираат како профити пред 
оданочување. Ваквата дефиниција намерно ги исклучува каматите по долгот и 
дивидендата на приоритетните акции. Овие трошоци не претставуваат дел од 
вкупните фиксни трошоци на работење на претпријатието и истите немаат 
значење за анализата на оперативниот (деловен) левериџ (што не е случај кога 
се разгледува финансискиот левериџ). 
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Математички точката на покритие (во единици производи) се добива на 
тој начин што првин се пишува дека деловниот профит (ЕБИТ) е еднаков на 
вкупните приходи минус  варијабилните и фиксните трошоци на работење: 

EBIT= P(Q)-V(Q)-FC= Q(P-V)-FC 
каде EBIT е добивка пред исплатите на име камати и оданочување 

(пасивен профит); 
               P - цена по единица, 
               V -  варијабилни трошоци по единица производ, 
             (P-V) - единечен придонес на покритието, 
                Q – количина (единица производ) која е произведена и продадена, 
             FC -  фиксни трошоци. 
 

Во точката на покритие (QBE), EBIT е нула. Со тоа 0 = QBE (P- V) – FC. 
Равенката за точка на покритие станува QBE = FC/(P- V). Точката на покритие 
(количинска) е еднаква на фиксните трошоци поделени со единечниот придонес 
за покритие (P- V). Во примерот тоа е како што следува: 

     QBE =  )/( VPFC    

Оттука произлегува дека точката на покритие (количинска) е еднаква на 
фиксните трошоци поделени со единечните придонеси на покритието (P-V). За 
додатниот раст на количината над точката на покритие постои пораст во 
профитите, а исто така ако дојде до опаѓање на количините под точката на 
покритие, доаѓа до пораст на загубите. * Точката break-even (BE) претставува 
точка каде линиите на вкупните трошоци и вкупните приходи се сечат. 

Да проследиме пример со бројќи за објаснување на break-even (BE), тие 
се како што селдува: 

Табела: 39 

                            Парчиња ( производи) =  50.000 

Вкупно Фиксни 
трошоци 

Вкупни 
трошоци 

Вкупен 
приход 

Добивка 
од 
работење  
(загуба) 

Варијабилни 
трошоци 

     (FC)   (TC)    (TR)  

(50.000 х 
$0,80) 

  (50.000 х 
$2) 

 

$ 40.000  $60.000 $ 100.000 $ 100.000      0 

Точката break-even (BE) може да се одреди и со употреба на формула во 
која се делат фиксните трошоци со маргината на придонес на секоја продадена 
единица, со маргина на придонес (contribution margin) дефинирана како цена 
минус варијабилен трошок за единица. 

        Фиксни трошоци           Фиксни трошоци 
BE= --------------------------- = -----------------------------  = 
        Одредена маргина    варијабилен трошок 
                                                 за единица 
 

       FC            $60.000          $60.000 
= ------------- = ---------------- = ------------ = 50.000 единици 
     P – VC       $2 - $0,80        $1,20 
Табела 40 

Продаден
и 
единици 

Вкупен 
варијабил
ен трошок 

Фиксни 
трошоц
и 

Вкупно 
трошоц
и 

Вкупно 
приход 

Добивка 
од 
работењ
ето 
(загуба) 

          0          0 $60.000 $60.000      0 ($60.000) 

  20.000    16.000   60.000   76.000  40.000  ( 36.000) 
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  40.000    32.000   60.000   92.000  80.000  ( 12.000) 

  50.000    40.000   60.000 100.000 100.000            0 

  60.000    48.000   60.000 108.000 120.000     12.000 

  80.000    64.000   60.000 124.000 160.000     36.000 

100.000    80.000   60.000 140.000 200.000     60.000 

 
Да ја разгледаме точката на покритие од нејзиниот вредносен аспект. 

Често, дури и корисно, е пресметувањето на точката на покритие да го 
извршиме врз основа на доларските приходи од продажбата, наместо во 
единици количина. Понекогаш, како во случај кога претпријатието продава 
повеќе производи, тоа е и неопходно. 
 

Точка на покритие (вредносна). Пресметувањето на точката на 
покритие на приходите од продажбата станува покорисно од нејзиното 
пресметување врз основа на единица (количина) на производ. Тоа е особено 
неопходно кога компанија продава повеќе производи. Притоа кога се одредува 
општата точка на покритие за компанија со повеќе производи се поаѓа од 
претпоставката дека приходот од продажбата на секој производ претставува 
константно учество во вкупните приходи од продажба на компанијата. 
 Претпочитувајќи ги фактите дека точката на покритие (вредносна) на 
компанијата е доволна за покривање на фиксните и варијабилните трошоци на 
работење, може да се користи следнава формула: 
 
                     SBE = FC+ VCBE, 

Каде: SBE претставува точка на покритие кај приходот од продажба, FC- 
фиксни трошоци, а VCBE е вкупни варијабилни трошоци во точката на 
покритие. 

Овде треба да се наведе дека се соочуваме со равенка со две непознати 
- SBE и VCBE, што го усложнува решението. Потребно е трансформирање на 
оваа равенка во равенка со една непозната. Тоа се постигнува преку повторно 
поставување на оваа равенка на следниов начин:  
 SBE = FC+ (VCBE/ SBE) SBE 

Имајќи предвид дека односот помеѓу вкупните варијабилни трошоци и 
приходите од продажбата се сметаат за константни во линеарната анализа на 
точката на покритие, односот  VCBE/ SBE може да се замени со однос на 
вкупните варијабилни трошоци и приходи од продажбата (VC/S) за било кое 
ниво на приходи од продажба. На пример, може да се примени големината на 
вкупните варијабилни трошоци и приходи од продажба од последниот извештај 
за добивката на компанијата за да се користи во пресметување на односот 
(VC/S). Со замената на односот VCBE/ SBE со општиот однос (VC/S) во 
претходната равенка се добива: 
 SBE = FC + (VC/S) SBE  
 SBE = [1- (VC/S)] = FC 
 SBE  = FC/[1- (VC/S)]. 

Да земеме дека компанијата која произведува мотоцикли (наш пример) 
има вкупни варијабилни трошоци и приходи од продажба од 500 евра за еден 
производ (мотоцикл) без оглед на продадената количина. Со употребата на 
равенката што подолу ја претставуваме се добива точка на покритие 
(вредносна), како што следи: 
 SBE  =  [1- (VC/S)] = PC, 
             SBE  = PC/[1- (VC/S)]. 

Точката на покритие (или точка на индиференција) претставува ниво 
на EBIT каде што EPS е еднаква за две (или повеќе) алтернативи на структура 
на капиталот. Колку што е поголемо нивото на очекуваната EBIT (под 
претпоставка дека таа е над точката на индифиренција), посилен е поттикот за 
користење на финансирањето со задолжување, се разбира, доколку сето 
останато е непроменето.  
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За одредување на EBIT −EPS точка на покритие потребно е да се 
одреди EPS за некое хипотетско ниво на EBIT при што се користи следнава 
формула: 
 

 EPS =  

 Каде што: I = е годишен трошок на камата 
t
k 
= стапка на данок на добивка (корпоративна стапка на данок)  

PD = годишна исплата на приоритетни дивиденди 
N = број на обични акции во промет.  
 
 
ДОЛ и точката на покритие 

За откривање на влијанието на односот на ДОЛ со деловниот профит за 
различните нивоа на производство и приходи од продажба ќе се послужиме со 
податоци од табелата која е дадена. 
Табела 41 

Количина која е произведена 
и продадена 

Деловен профит (ЕБИТ) Степен на деловен 
левериџ 

0 - 1.000.000 0 

1.000   

2.000   

3.000   

Q =  4.000   

5.000   

6.000   

7.000   

8.000   

 
 
ДОЛ и деловен ризик 
 

Треба да се знае дека степенот на деловниот (оперативен) левериџ 
претставува само еден од елементите на вкупниот деловен ризик на 
компанијата. Останатите фактори се битни во зголемувањето на деловниот 
ризик, променливоста или несигурноста на продажбата и трошоците на 
производство. ДОЛ или степенот на деловниот (оперативен) левериџ го 
зголемува влијанието на останатите фактори на променливоста на деловните 
профити, но истиот не претставува извор на варијабилност. Тоа значи дека 
доколку се забележи висок степен на деловен левериџ, истото не значи ништо 
за компанијата доколку таа одржува константни приходи од продажба и 
константна структура на трошоците. Поради основните варијабилности  на 
продажбата и трошоците на производството, степенот на деловниот левериџ 
може да влијае на променливоста на деловните профити, а со тоа и на 
деловниот ризик на компанијата. Оттука степенот на деловниот левериџ треба 
да се разгледа како мерка на потенцијален ризик чие активирање е во врска со 
променливоста во продажбата и трошоците на производство. 
 
Финансиски левериџ 

Финансиски левериџ претставува употреба на фиксни трошоци на 
работењето. Финансискиот левериџ се создава по пат на избор, за разлика од 
оперативниот (деловен) левериџ кој понекогаш не. Кога зборуваме за 
финансиски левериџ треба да се има предвид тоа што ниту една компанија не 
мора да има каква било форма на финансирање со користење на долгорочен 
долг или приоритетни акции. Наместо тоа, компаниите можат да ги 
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финансираат деловните и капиталните издатоци од интерните извори и по пат 
на издавање на обични акции. 

 Големината на деловниот левериџ што ја користат претпријатијата, 
понекогаш е определена од физичките потреби на работењето на 
претпријатието, додека финансискиот  левериџ секогаш претставува предмет 
на избор. Претпријатието не мора да има  каков било  облик на финансирање 
по пат на долгорочен долг или приоритетни акции. Тоа (претпријатието) може 
да ги финансира своите деловни и капитални издатоци од интерни извори и 
издавање на обични акции. Меѓутоа, во практиката ретко се среќаваат 
претпријатија што немаат финансиски левериџ.  

Ако претпријатието користи средства коишто ги има добиено со фиксен 
трошок ( со издавање на долг со фиксна камата или, пак, приоритетни акции со 
константна дивиденда) и ако заработи повеќе отколку што изнесуваат фиксните 
трошоци на финансирање, во таков случај станува збор дека се користи 
поволен или позитивен левериџ. Наспроти ова, неповолен или негативен 
левериџ се јавува кога претпријатието ќе заработи  толку колку што изнесуваат 
нејзините фиксни трошоци на финансирање. 
 Финансискиот левериџ се користи со цел да се зголеми приносот на 
обичните акционери. Вообичаено се вели дека поволен или позитивен левериџ 
се користи во ситуација кога компанијата ги користи средствата кои ги има 
добиено по фиксен трошок (средствата добиени со издавање на обврзници со 
фиксна камата или повластени акции со константна дивидендна стапка), при 
што би се заработило повеќе од што е платено за фиксните трошоци на 
финансирање. По намирувањето на фиксните трошоци на финансирање, 
целата добивка им припаѓа на сопствениците на обични акции. Несомнено е 
дека предноста на финансискиот левериџ се оценува од аспект на ефектот кој 
го има на заработката на сопствениците на обични акции. Практично, 
финансискиот левериџ претставува втората фаза од двофазниот процес на 
зголемување на профитот. Во првата фаза, деловниот (оперативен) левериџ 
придонесува до зголемување на ефектот на промените во приходите од 
продажбата на промените во деловниот профит. Во втората фаза, 
финансискиот менаџер има можности за употреба на финансискиот левериџ во 
функција на зголемување на ефектот од произлезените промени во деловниот 
профит на промените во заработката по акција.  
 Степен на финансиски левериџ  (Degree of financial leverage, DFL) 
претставува процентна промена на заработката по акција (EPS) на 
претпријатието која произлегува од промените во деловниот профит (EBIT) за 
1%. За пресметување на степенот на финансиски левериџ DFL се користи 
следнава формула: 

 DFL=  

 
Пример: да земеме дека степенот на финансиски левериџ за алтернатива на 
финансирање на долг и алтернатива на делумно финансирање со долг при 
EBIT од 5 милиони денари и камата од 230.000 денари, односно 120.000: 

  DFL1 = = 1,048 

 

 DFL2 = = 1,024 

 
 

Финансискиот ризик, кој може да се појави, го содржи ризикот од 
можната инсолвентност и „дополнителна“ променливост кај заработката по 
акција, која се јавува поради користење на финансикиот левериџ. 
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ТЕКОВИ НА ПАРИ ВО НАМИРУВАЊЕ НА ДОЛГ 
За да се определи прифатлив финансиски левериџ за претпријатие 

потребно е да се анализираат  и неговите текови на парите за намирување на 
фиксните трошоци на финансирање. Колку што е поголем вредносниот износ 
на старите хартии од вредност, што ги издало претпријатието и колку што е 
пократок рокот на нивното достасување,  повисоки се фиксните трошоци на 
финансирање (отплата на главнината, камата на долгот, финансиски закуп и 
дивидендите на приоритетните акции). Неспособноста на намирување на 
трошоците ( со исклучок на дивидендите на приортитени акции) може да 
предизвика финансиска инсолвентност. Колку што се идните очекувани парични 
текови на претпријатието поголеми и постабилни, толку нејзиниот капацитет на 
задолжување е поголем.  

За таа цел треба да се спроведе анализа на односот на покритие, што 
претставува еден од начините со помош на кој може да се осознае за 
способноста за  задолжување на претпријатието. Како најчесто употребуван 
индикатор е  степенот на покритие на камата: 

 Степен на покритие на камата =  

 
Степенот на покритие на каматата ако изнесува 1 покажува дека 

заработката е толкава што ќе може да го покрие само товарот на каматата. Се 
смета дека во дејностите кои не се подложни на силни циклуси понекогаш и 
релативно низок степен на покритие на каматата може да биде соодветен.  

Со оглед на фактот што степенот на покритие на каматата ништо не 
кажува во поглед на способноста на претпријатието да ја намирува главницата 
од своите долгови, неопходно е да се пресмета индикатор за покритие на 
вкупниот товар на долгот: 
Степен на покритие  

на вкупниот товар на долг =  

 
Ефектот на левериџот 
Сопствениците на капиталот може да искористат најмногу од наградите 

преку финансискиот левериџ кога нивната компанија работи добро. Но, тие 
може да страдаат, кога компанијата ќе се соочи со финансиски тешкотии. Што 
може да се случи ако приходите се толку ниски што тие не можат да го покријат 
плаќањето на каматата? Како може да се добијат пари за плаќање на камата 
кога приходите се недоволни? Тоа може да се добие на три начини121: 

-Со намалување на средства, на некој начин, како што се користење на 
обртен капитал потребни за работење или продавање згради или опрема; 

-Со преземање  повеќе должнички обврски. 
-Преку издавање  повеќе акции на берзата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
121 ) FRANK J. FABOZZI & PAMELA PETERSON DRAKE: Capital Markets, Financial Management, and 

Investment Management, John Wiley & Sons, Inc., 2009, p.385-386. 
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XIV.   ДИВИДЕНДА И ДИВИДЕНДНА ПОЛИТИКА 
 

Политиката на дивидендата претставува дел од одлуката за 
финансирање на претпријатието. Односот на исплата на дивидендата покажува 
кој дел од добивката може да се задржи во претпријатието како извор за 
финансирање. Тоа имлицира состојба според која задржувањето на поголем 
износ од тековната добивка во претпријатието значи дека остануваат помалку 
парични средства кои се расположливи за тековна исплата на дивиденда. Кога 
говориме за дивидендна политика треба да нагласиме дека основен аспект 
претставува утврдување на соодветна алокација на профитот помеѓу исплатата 
на дивидендата и големината на задржаната добивка на претпријатието. 

 
Дивиденда во готовина 

Видови дивиденди: 
А)   
1. дивиденда од добивка, 
2. ликвидациона дивиденда. 

Б) Според тоа во што се исплатува дивидендата, станува збор за: 
1. дивиденда во пари и 
2. дивиденда во акции. 

 
1. ДИВИДЕНДА ВО ПАРИ 
 Рамномерна дивиденда во пари 
 Екстра дивиденда во пари 
 Специјална дивиденда  
 Ликвидациона дивиденда 

 
Рамномерна дивиденда во пари (може да се исплати еднаш, два пати или 

четири пати во годината). Екстра дивиденда во пари, за разлика од 
рамномерната, може но не мора да се повторува во иднина. 

Специјална дивиденда не е редовна, се исплатува во некои случаи, и 
вообичаено не се повторува. 

Ликвидациона дивиденда се исплатува кога дел од фирмата или целата 
фирма е во постапка на ликвидација, под услов од расположливиот капитал 
претходно да се подмират обврските што имаат приоритет. 

За исплата на дивиденда е потребна одлука на орган на управување (одбор 
на директори, односно управен одбор). 

Износот на дивидендата во готово се изразува во парични единици по една 
акција, но постои можност за изразување како процент од пазарната цена или 
како процент од добивката по акција. 

Постапката за исплата на дивидендата во готово се одвива по определена 
хронологија, односно процедура, во која се опфатени неколку датуми: 

1. Датум на декларирање на исплата на дивидендата (Declaration Date) 
На овој датум се донесува одлука за исплата на дивиденда, од страна на 

одборот на директори се објавува висината на дивидендата, датумот на 
исплата (пример, на 5 јануари 2009 година) и датумот до кој имателот на 
акцијата се здоби со право на дивиденда. 

2. Последен датум за право на дивиденда (Ex-Dividend Date) 
Тоа е  вообичаено неколку дена (во САД е 4 работни дена) пред денот на 

регистрацијата на сопственикот на акцијата. Оној што до овој ден ќе се јави 
како имател на акцијата има право на дивиденда. По овој датум купената акција 
не му дава право на дивиденда на новиот сопственик. Значи, на овој ден 
акциите почнуваат да се продаваат без дивиденда (еx-dividend) и цените на 
акциите паѓаат приближно за износот на дивидендата (пример: 29 јануари 2009 
г.). Овој датум се нарекува и датум без дивиденда. Тоа претставува првиот 
датум на кој купувачот на акцијата веќе нема право на изгласаната дивиденда. 

3. Датум на евиденција (Date of Record) 
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На определен датум фирмата подготвува листа (список) на лица за кои 
верува дека имаат право на наплата на дивидендата. Ако некој купил акција 
непосредно пред овој датум, поради доцнење на поштата нема да биде 
опфатен во оваа листа.  
Поради тоа меѓу последниот датум за остварување на правото на дивиденда и 
датумот на евиденција, се остава време од неколку денови, за да може новиот 
сопственик на акцијата, да биде евидентиран и да се здобие со правото на 
наплата на дивиденда. 

4. Датум на исплата на дивиденда. 
Тоа е датумот (денот) кога преку пошта им се испраќа чекот за наплата на 

дивиденда на сите лица што се евидентирани во листата на сопствениците на 
акции. Тоа е датум кога компанијата стварно ја исплатува објавената 
дивиденда. 

Дивиденда во акции 
Како што е напред наведено покрај исплата на дивиденда во готовински 

облик, акционерското друштво може да исплаќа дивиденда и во акции (ang. 
stock dividends). Се издаваат кога акционерското друштво сака да ја задржи 
добивката во парична противредност за потребите на раст и експанзија или 
кога поради распоредот  на обврските на акционерското друштво не е во 
можност да ги исплати очекуваните парични дивиденди. 
Овој вид  дивиденда во акции е многу слична на т.н. делење на акциите (аng. 
stock split). И во двата случаја акционерот има фиксен број  нови акции за секоја 
акција во сопственост. Пример, кај делењето на акциите два спрема еден, секој 
инвеститор добива дополнителна акција за секоја акција која ја поседува. Со 
тоа инвеститорот на крајот има две, а не една акција. Поделбата на два спрема 
еден со тоа е како стопостотна дивиденда во облик на акции. И двете 
резултираат со двократен број на акции во сопственост, но не влијаат врз 
имотот на акционерското друштво, профитот или, пак, на вкупната вредност.  

Разликата  помеѓу дивиденда во акции и цепењето (делење) на акциите 
е од чисто техничка природа. Дивидендата во акции во билансот се прикажува 
како пренос од задржана добивка на номинален и дополнително уплатен 
капитал, додека цепењето (делењето) на акциите е прикажано како 
пропорционално намалување на номиналната вредност на акциите. Треба да 
се наведе дека ниту едното, ниту другото, не влијае врз вкупната 
книговодствена вредност на акционерскиот капитал. Дивидендата во акции 
претставува пропорционална дистрибуција на дополнителни акции на 
акционерското друштво на  сопствениците  на редовни (обични) акции. Со 
исплаќањето на дивиденда во акции акционерското друштво издава нови акции 
без притоа да влијае врз имотот и обврските на акционерското друштво. 
Акционерите коишто ги примаат дивидендите во акции добиваат дополнителни 
акции на фирмата, но со тоа нивното богатство не се зголемува. Како имот и 
обврски за компанијата останува исто, книговодствената вредност на акциите 
се намалува поради разводнување на бројот на акции.  

Самата корекција на книговодствената вредност на акциите е 
проследена  и со корекција на показателите за заработка по акција како и 
номиналната стапка на дивиденда по акција. Сето тоа предизвикува  и 
пазарната цена на акциите да се намали. Но, намалувањето на цените на 
акциите има други позитивни ефекти кои придонесуваат за тоа намалување да 
не е со ист интензитет како што е намалувањето на книговодствената вредност 
на акциите. Еден од позитивните ефекти е тој според кој пониската пазарна 
цена влијае да ги привлече  малите инвеститори коишто таа (пазарната цена) 
пред тоа не им била достапна поради големите поединечни вредности на 
акциите. Зголемената побарувачка како резултат на зголемената достапност  
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станува главната причина за помалку смалување на пазарната цена на акциите 
во однос на смалувањето на книговодствената вредност на акциите.122  

Компаниите се одлучуваат на дивиденда во акции поради различни 
причини меѓу кои секако се: недоволната количина на пари на располагање за 
исплата, желбата за намалување на цената на акциите што може да влијае врз  
зголемување на трговијата со акции, односно зголемување на ликвидноста.  

Понекогаш акциските дивиденди се користат за да се сочува готовината. 
Наместо зголемување на паричните дивиденди кога расте добивката, 
акционерското друштво може да задржи поголем дел од својата добивка и да 
изгласа дивиденда во облик на акции. Таквата одлука ефективно резултира врз 
снижување на односот на исплата на дивиденда. Одлуката за задржување на 
поголем дел од добивката, секако, може да се изврши и без да се врши 
распределба во облик на дивиденда во акции. Иако со дивидендите во акции 
може да им се допадне на одредени инвеститори поради нивниот психолошки 
ефект, супституцијата  на паричните дивиденди за обични акции вклучува доста 
големи административни трошоци. Дивидендата во акции е  поскапа заради 
административната обработка во однос на паричната дивиденда, а што 
вооедно е и недостаток на дивидендите во акции.123  
 

Меѓу првите истражувања направени во врска со причините зошто 
акционерските друштва исплаќаат дивиденди во акции претставуваат 
истражувањата што ги направиле Eisemann и Moses124 во 1978 година. Според 
овие истражувања основниот мотив се наведува дека е промислувањето за тоа 
како дивидендата во акции го зголемува бројот на акционери во компанијата, 
акциите стануваат поатрактивни и зголемена е нивната ликвидност. Се смета 
дека главната причина за неисплата на дивиденда во акции го претставува 
трошокот за издавање на нови акции и стравот дека институционалните 
инвеститори од своите портфолија ќе ги елиминираат компаниите коишто често 
исплаќаат дивиденди во акции. Размислувањата на менаџерите, пак, на 
компаниите коишто исплаќаат и кои не исплаќаат дивиденди во акции се 
сведуваат дека задржувањето на парите не претставува воопшто причина за 
исплата на дивиденда во акции.  

Поделбата на акциите може да има и позитивно влијание врз вредноста 
на фирмата. Причината за тоа може да биде т.н. ефект на сигнализација или 
неоптимален распон на цените на акциите. Инвеститорите можат на пример да 
проценат дека поделбата на акцијата претставува израз на менаџерска 
проценка за добра перспектива на компанијата. Ако заработките и дивидендите 
на компанијата растат по стабилна стапка, приближно по иста стапка ќе расте и 
цената на акциите и со тоа ќе излезе од оптималниот распон. Оттука, и ако со 
поделбата на акциите се спроведува заради доведување на цените на акциите 
во рамките на оптимален распон, тоа може да доведе до максимизирање на 
показателот  цена/заработка (P/E), а со тоа и максимална цена на акцијата.  
 
ПЛАН ЗА РЕИНВЕСТИРАЊЕ НА ДИВИДЕНДАТА 
 

Постои пракса, според која, фирмите им нудат на своите акционери план 
за реинвестирање на дивидендата. Намерата и целта на овој план е да се 
придобијат акционерите да употребат дел или во целост од дивидендата да 
купат акции по пониски цени или без трансакциони трошоци.   

Планот на реинвестирање на дивидендата (аng. dividend reinvestment plan–
DRIPs) претставува можност за акционерите да ги реинвестираат дивидендите 
назад во акции купувајќи цели или само дел од акции на компанијата којашто 

                                                 
122) Učkar, D.: Utjecaj financijske strukture i dividendne politike na tržišnu vrijednost poduzeća u republici Hrvatskoj, 

Doktorska disertacija, Sveučilište u Rijeci, Fakultet Ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković Pula, 2006. p. 112.   
123) Van Horne, J. C., Wachowich, Jr., J. M.: Osnove financijskog menedžmenta, Mate, Zagreb, 2002   
124 ) Eiseman, P. C., Moses, E. A.: Stock dividends: Management's view, Financial Analysts Journal, 34:3, 1978., p. 

77-83.   
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спроведува план на реинвестирање на дивиденди. Постојат три основни начини 
на спроведување план на реинвестирање на дивиденди:  

 
1. Спроведување на план на реинвестирање на 

дивиденди на отворен пазар каде што компанијата реинвестираните дивиденди 
ги користи за купување на веќе издадени акции. Карактеристика на компанијата 
што користи ваков начин на спроведување на планот  на реинвестирање на 
дивиденди е висок показател на исплата на дивиденди и бавен раст125.  

 
2. Издавање  нов број  акции каде компанијата ги продава новоиздадените 

акции на оние коишто учествуваат во планот на реинвестирање на 
дивидендите. Во врска со овој начин некои истражувања126 укажуваат дека 
воглавно станува збор за компании кои се со ниски показатели за стапки на 
исплата на дивидедни, како и дека младите брзо растечки компании користат 
ваков начин на спроведување план на реинвестирање на дивиденди.  

3. Со комбинирање на претходните два начина.  
 

Малите инвеститори се често заинтересирани за плановите на 
реинвестирање на дивиденди. Позитивните страни и карактеристики на 
плановите за реинвестирање на дивидендите, пред сè, се поради:  

- можностите за учество  со мали износи на инвестиции;  

- не постојат трансакциски трошоци; 

- акциите се продаваат по пониска цена од пазарните;  

- може да се купи само дел од акциите,  

- им овозможува на сопствениците на обврзници и повластените 
акционери да ги реинвестираат купоните и приоритетните дивиденди во 
акции од компанијата;  

- сопствена одлука за времето на влегување во планот на 
реинвестирање и излегување од планот на реинвестирање.  
Како најголем недостаток на плановите за реинвестирање на дивиденди 

се наведува даночниот аспект. Доколку дивидендите се оданочуваат, 
реинвестирањето на дивидендите не овозможува избегнување на плаќање  
данок на дивиденди. 

Но, со оглед на добивките  кои произлегуваат од предностите што ги 
носат плановите за реинвестирање на дивидендите често ги надминуваат 
трошоците на плаќање данок на дивиденди.  

Компаниите спроведуваат планови за реинвестирање на дивиденди  
поради повеќе причини. Некои од нив се127:  
- Се постигнува смалување на трошокот на капитал. Со издавање  нов број 
акции каде што компанијата продава новоиздадени акции на лица кои 
учествуваат во планот на реинвестирање на дивиденди врши прибирање нов 
капитал со пониски трошоци отколку кога компанијата би морала да користи 
покровител на емисијата, да плати трошоци за издавање и трошоци за 
покровителство.  

                                                 
125 ) За карактеристиките на компании кои спроведуваат план на реинвестирање на дивиденди со купување 

на веќе издадени акции на пазарот подетално  во cf.: Baker, H. K., Seippel, W. H.: Dividend reinvestment 

plans win wide currency, Harvard business review 58,6, 1980., p. 182-186.   
126 ) За карактеристиките на компании кои спроведуваат план на реинвестирање со издавање на нови акции 

подетално во cf.: Finnerty, J.: New-issue dividend reinvestment plans and the cost of equity capital, Journal of 
Business Research 18:2, 1989., p. 127-139., Tamule, H., B., Bubnys, E. L., Surgue, T. F.: Dividend reinvestment 
plans and pecking order capital structure behavior: An empirical investigation, Journal of Economics and Finance 
17:1, 1993. p. 91-101.   
127) Baker, H. K.: цитирано дело., 2009., p. 347-348.   
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- Смалување на негативниот ефект на издавање на акции. Класичниот начин на 
прибавување капитал со издавање акции за последица  има негативна пазарна 
реакција каде што често пазарот се смета  како место на прибавување на 
капитал и е главната причина за финансиски проблеми на компанијата. Со 
користење  планови за реинвестирање на дивиденди при што се издаваат 
акции и се доаѓа до ублажување на потенцијално негативната реакција на 
пазарот.  

- Се овозможува ширење и зацврстување на базата на акционерите.  

- Подобрување на односите помеѓу компанијата и акционерите.  
Некои од истражувањата даваат различни заклучоци кога е во прашање 

ефектот на објава за спроведување на план за реинвестирање на дивиденди 
врз цената на акциите. Голем број од истражувањата128 имаат потврдено 
позитивна реакција (надпросечен раст на цените на акциите) со објавата на 
намерата за спроведување план на реинвестирање на дивиденди. Но, од друга 
страна, пак, истражувањата што ги имаат извршено Dhillon, Lassera и Ramirez129  
доаѓаат до заклучок за негативно влијание на објавата на планот за 
реинвестирање на дивиденди врз цената на акциите на компанијата.  

 
 Откуп на акции  
Кога претпријатие има випо на пари и, притоа, недоволно профитабилни 

инвестициски можности за оправдана употреба на таквите средства, 
распределбата на тие средства може да биде во интерес на акционерите. 
Наместо да се исплати дивиденда на своите акционери, компанијата може да ја 
искористи  готовината за откуп на постојни акции. Историски гледно, 
дивидендите претставуваат доминантен облик на исплата пари на акционерите. 
Меѓутоа, поновите истражувања упатуваат на тоа дека дошло до структурни 
промени во начинот на кој компаниите исплаќаат пари на своите акционери. 
Fama и French130 наведуваат дека дошло до големо  опаѓање на учеството на 
компаниите коишто исплаќаат парични дивиденди.  

Од аспект на акционерите откупот на акции дава опција на продажба на 
дел или на сите акции по цена која вообичаено е повисока од пазарната цена. И 
уште поважно од тоа, откупот на акции овозможува донесување одлука за 
примање дивиденда или не - опција што ја нема акционерот при исплата на 
редовните дивиденди.  

Односот на вкупните исплати на име дивиденди и вкупните 
заработувачки за временскиот период 1972 година до 2000 година се движат во 
распон од минимални  34% до највисоки 56%. Кога станува збор за агрегатните 
износи потрошени на откуп на акции се забележува константен раст на 
агрегатното учество на откуп на акции во реализираните заработувачки. Во 
1972 година учеството на вкупните средства потрошени на откуп на акции во 
вкупно реализираните заработувачки  изнесувал од исклучително ниски 3,59%, 
а во 2000 година се искачи на 41,79%.  

Може да се каже дека откупот на акции стана доминантен начин на 
дистрибуција на готовината, но учеството на исплатените дивиденди од 
добивката и понатаму се задржа во распонот од  30% до 40%.  

Зголемувањето на средствата што компаниите ги трошат за откуп на 
акции имаат, секако за последица и зголемен број акционерски опции кои 
менаџерите ги добиваат за својата работа. Со појавата на акционерските 

                                                 
128)  На пример: Ogden, J. P.: A dividend payment effect in stock returns, Financial Review 29:3, 1994., p. 48-

58; Roden, F., Stripling, T: Dividend reinvestment plans as efficient methods of raising equity financing, Review 

of Financial Economics 5:1, 1996., p. 91-100. Достапно на: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1058330096900087 [12.05.2014.].   
129 ) Dhillon, U. S, Lasser, D. J., Ramirez, G. G.: Dividend reinvestment plans: An empirical analysis, Review of 

Quantitative Finance and Accounting 2:2, 1992., p. 205-213.   
130) Fama, E. F., French, K. R.: Disappearing dividends: Changing firm characteristic or lower propensity to 

pay?, Journal of Financial Economics 60:1, 2001., p. 3-43.   
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опции, како голем дел на компензации на менаџментот, многу фирми, особено  
во технолошкиот сектор, мораа да издваат стотици милиони акции за да им ги 
доделат на менаџерите кои ги извршуваат тие опции. Меѓутоа, тоа би довело 
до значителна мерка да се наруши бројот на акции и да се намали заработката 
по акција. Со цел да се намалат или барем ублажат последиците, 
акционерските друштва мораат да се свртат кон купување и реоткуп за  на тој 
начин да прибават милиони акции на отворениот пазар. Таков пример е познат 
со акционерското друштво на  софтверскиот гигант Oracle Corporation кој меѓу 1 
јуни 1999 година и  31мај 2000 година има издадено 101 милиони акции на 
повисокиот слој на извршниот менаџмент и уште 26 милиони акции на 
вработените  или вкупно 484 милиони долари. Истовремено, за да се спречи 
извршувањето на акционерските опции да влијае врз смалување на 
заработката по акција, Oracle има потрошено 5,3 милијарди долари, или вкупно 
52% од вкупната добивка во таа година на откуп 290,7 милиони долари удели. 
Oracle издавал акции на инсајдерите по просечна цена од 3,53 долари, 
откупувајќи ги по просечни 18,26 долари131.  

Една од причините за образецот „продавај евтино, купи скапо“, и што се 
јави поголем интерес кај менаџментот за реоткуп отколку за исплата на 
готовински дивиденди се состои во тоа што  вредноста на опцијата се 
зголемува со поголеми флуктуации на цените на акциите. Дивидендите, пак, ги 
намалуваат флуктуациите на цените на акциите, со што ако менаџерите би ги 
зголемиле дивидендите, би влијаеле врз  намалување на вредноста на 
сопствените акциски опции132. Денес се смета, дека околу 2/3 од компензациите 
за менаџментот доаѓаат во облик на опции и други непарични награди, додека 
пред негде триесет години најмалку 2/3 од компензациите биле во облик на 
пари.  

Треба да се наведе дека дивидендата претставува константна обврска 
на исплата на средства на акционерите, додека откупот на акции се користи, 
пред сè, за дистрибуција на готовината која потенцијално е привремена. 
Компаниите со високи парични текови од оперативни активности многу е 
веројатно дека ќе ги зголемат дивидендите додека компаниите со зголемени 
парични текови од неоперативни активности ќе се определат за откуп на акции. 
Работењето на компаниите коишто повеќе користат откуп на акции е повеќе 
флуктуирачко (поволатилно volatilnije) од работењето на компаниите кои 
воглавно исплаќаат дивиденда.133  

Постојат повеќе начини на примена на откуп на акции. Како највообичаен 
метод  претставува  објавата на компанијата дека има намера и планира да 
купува свои акции на отворениот пазар, како и кој било  друг инвеститор. 
Меѓутоа, компаниите понекогаш распишуваат понуда за конкурирање, при што 
нудат откуп на одреден број акции по фиксна цена. Акционерите можат да 
одлучат дали ќе ја прифатат таквата понуда или не. Натамошна (трета по ред) 
процедура претставува организација на аукција. Во тој случај компанијата 
наведува низа различни цени по кои е подготвена  да ги откупи акциите. 
Акционерите доставуваат свои понуди, наведувајќи колку акции сакаат да 
продадат и по која цена, а компанијата потоа ја пресметува најниската цена по 
која може да откупи од саканиот број  акции.  

Разликата во оданочувањето на дивидендата и капиталаната добивка 
претставува една од основните детерминанти на дивидендната политика на 
компаниите. Компаниите можат да преферираат дивиденди наместо откуп на 
акции и на тој начин би привлекле големи и потенцијално подобро 
информирани инвеститори, најчесто и, пред сè,  институционални  инвеститори. 

                                                 
131) Graham, B.: Inteligentni investitor, Masmedia, Zagreb, 2006., p. 432-433.   
132) Во врска со цените на акциите и акциските опции види повеќе кај Fenn, G. W., Liang, N.: Corporate 

payout policy and managerial stock incentives, Journal of financial economics 60:1, 2001., p. 45-72.   
133) Jagannathan, M., Stephens, C. P., Weisbach, M. S.: Financial flexibility and the choice between dividends and 

stock repurchases, Journal of Financial Economics 57:3, 2000., p. 25.-28.   
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Институционалните  инвеститори преферираат парични дивиденди наспроти 
откуп на акции од причини што тие често делумно се даночно ослободени при 
реализација на примања од дивиденди.  

Откупот на акции, како пандан на исплата на акциска дивиденда, чест е 
во случај на висока ликвидност на акциоинерското друштво со едновремени 
мали инвестициски можности. Поголемиот дел од компаниите  коишто 
откупуваат акции се постари по своето постоење, профитабилни компании кои 
веќе исплаќаат дивиденди. Кога компанијата ќе ја објави програмата за откуп, 
таа се обврзува на долгорочна дистрибуција на уште повеќе готовина. Откупите 
со тоа се уште попроизволни  од дивидендите.  

Компанијата може еднаш откупените  акции, во случај на потреба за 
готовина, подоцна повторно да ги продаде. Исто така доколку компанијата има 
голем износ на несакана готовина или сака да ја промени својата структура на 
капитал заменувајќи го акционерскиот капитал за долг, тоа вообичаено ќе го 
направи со откуп на акции, а не со исплата на високи дивидедни.  
 
ДИВИДЕНДА КАКО РЕЗИДУАЛНА ГОЛЕМИНА 

Според теоријата за дивидендата како резидуална големина, 
дивидендата е износ што ќе остане по покривањето на можности за 
инвестирање. 

Оваа теорија поаѓа од планот на капиталните вложувања (со сите 
расположливи алтернативи), па дури потоа да исплатат резидуал во облик на 
парична дивиденда. 

Планот на капиталните вложувања се базира на акумулираната  нето-
добивка со која ќе се изврши вложување во избраните (рентабилни) 
алтернативи за вложување. 

Доколку потребата на фирмата од сопствен капитал го надминува 
износот на акумулираната добивка, не постои можност за исплата на 
дивиденда во готово. 
 
БЕЗНАЧАЈНОСТА И ЗНАЧАЈНОСТА НА ДИВИДЕНДАТА 

Ако теоријата на дивидендата како резидуална големина го фаворизира 
мислењето дека дивидендата е ирелевантна (безначајна), односно вредноста 
на фирмата не е под влијание на дивидендната политика, теоријата на 
релевантноста на дивидендата застапува мислење и тврдење дека со 
исплатата на дивидендата (тековна) се намалува чувството на несигурност на 
инвеститорите, поради што тие ја дисконтираат заработката на фирмата по 
пониска стапка, влијаејќи со тоа да се зголеми вредноста на акциите на 
фирмата. 

Наспроти тоа, кога не се врши исплата на дивиденда, се зголемува 
несигурноста на инвеститорите, што влијае врз нив да ја зголемат бараната 
стапка на принос, што доведува до намалување на вредноста на акцијата. 

По однос на важноста и безначајноста на дивидендата, треба да се 
разгледаат тврдењата односно аргументите на Модилијани и Милер (M&M)134. 
Тие покажаа дека при дадена инвестициска одлука, односот на исплата на 
дивиденда е само незначителен детаљ. Тоа не влијае на богатството на 
акционерите. M&M покажаа дека вредноста на претпријатието се определува 
единствено од способноста да заработи имот претпријатието или нејзината 
инвестициона политика, и дека начинот на кој заработката е поделен помеѓу 
дивиденда и задржана добивка не влијае на таа вредност. 

Позицијата на М&М се состои во тоа дека ефектот на исплатата на 
дивидендата на богатството на акционерите се надоместува со други средства 
на финансирање. Имено, тие, во објаснувачката активност на ова нивно 
тврдење, поаѓаат од ситуација на продавање на дополнителни обични акции за 

                                                 
134 Merton H.Miller and Franco Modigliani, “Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares”, 

Journal of Business 34 (October 1961), 411-33. 
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прибирање на сопственички капитал наместо задржување на заработката. 
После донесување на инвестиционата одлука, претпријатието мора да одлучи 
дали ќе ја задржи заработката или ќе ги исплати дивидендите и ќе продаде 
нови акции во износ на тие дивиденди за да ги финансира инвестициите. М&М 
нагласуваат дека сумата на дисконтираните вредности на обичните акции 
после финансирањето и исплатената тековна дивиденда е еднаква на 
пазарната вредност на обичната акција, пред исплата на тековната 
дивиденда. Со други зборови, паѓањето на пазарната цена на обичната акција 
поради разводнувањето - предизвикано од екстерното финансирање на 
главницата, се надоместува со исплата на дивидендата. Под поимот 
разводнување се подразбира пропорционално намалување на права  на 
побарувања од заработката и имотот врз основа на сопственоста на акции, 
заради издавањето на нови дополнителни акции. Од тие причини се кажува 
дека акционерот е индифирентен помеѓу примањето на дивиденда и 
примањата од задржаната добивка од претпријатието. 
  Овие тврдења (M&M) ги темелат на претпоставен совршен пазар на 
капитал каде не постојат трансакциони трошоци, емисиони трошоци за 
компанијата која ги издава ХВ и каде нема данок. Дури се оди и во натамошна 
претпоставка дека идните профити на претпријатието можат со сигурност да се 
одредуваат, што подоцна е отстранета. 

Gordon Мyron и Lintner, претставници на теоријата на релевантноста 
на дивидендата, сметат дека постои директна врска (зависност) меѓу 
дивидендната политика на фирмата и нејзината пазарна вредност. Според нив, 
акционерите имаат интерес да исплаќаат парична дивиденда, од причини што 
постои непосредна зависност помеѓу дивидендната политика и пазарната 
вредност на корпоративното претпријатие. Оваа теорија поаѓа од претпостаката 
дека е помалку ризична тековната дивиденда отколку очекуваната (идна) 
дивиденда и капитална добивка на корпоративното претпријатие. Оваа теорија 
заради ваквот став се идентификува со т.н. аргумент „птица во раце” (bird in 
the hand argument), односно, подобро да имаш една птица во раце отколку две 
птици на гранка. Според ставовите на оваа теорија секоја редовна исплата на 
тековна дивиденда значи помал ризик за исплата на идните дивиденди. Оваа 
теорија дивидендата ја разгледува како активна економска категорија во 
распределбата на нето-добивката, додека акумулираната добивка се 
разгледува како резидална вредност. 

Дивидендната политика е во директна зависност од финансиската 
политика на корпоративното претпријатие. На менаџментот на корпоративното 
претпријатие е да одлучи дали во наредниот период ќе го задржи или ќе го 
пренесе делот од нето-добивката како дивиденда на акционерите. Во услови 
кога постои реална можност за вложување при присутни финансиски ефекти, 
менаџментот ќе го поддржи вложувањето, ќе ја задржи нето-добивката и растот 
на трајниот капитал. И обратно, во услови кога не може да се најдат 
профитабилни програми за вложување, исплатата на парична дивиденда ќе се 
реализира во целост. Доколку вложувањето нуди поголем принос отколку што е 
бараниот принос од страна на инвеститорите, определувањето на 
инвеститорите ќе оди во правец на задржување на нето-добивката од страна на 
компанијата. Во обратен случај, ако приносот на средствата е помал од од 
бараниот принос од страна на инвеститорите, тогаш инвеститорите ќе се 
определат за исплата на парична дивиденда. 
 
Аргументи за важноста на дивидендата 

Постојат бројни аргументи кое одат во прилог на спротивната теза дека 
дивидендите се важни во услови на несигурност. Со други зборови 
инветситорите не се индифирентни на тоа дали ќе го примат приносот во 
форма на доход од дивиденди или во облик на апрецијација на вредноста на 
акцијата. 
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Одредени инвеститори можат да преферираат дивиденди во однос на 
капитална добивка. Исплатата на дивиденди може да ги ослободи од 
несигурноста во нивните размислувања во однос на профитабилноста на 
претпријатијата. Дивидендите се примат на тековна (постојана) основа, додека 
изгледите за реализација на капиталните добивки е некаде во иднина. Со 
добивањето на дивидендата инвеститорите веднаш се ослободуваат од 
несигурноста, во однос на тие инвеститори кои вложуваат во компании кои не 
плаќаат дивиденда. Доколку тие (инвеститорите) преферираат сигурност, тие ќе 
платат повисока цена за акцијата која носи поголема дивиденда.  

Кога во разгледувањето ќе се вклучат даноците, се доаѓа до различни 
ефекти. Во случај кога стапката на данок на капитална добивка е помала од таа 
на доходот од дивиденди, задржувањето на добивката може да биде предност. 
Со тоа се одложува исплатата на данокот се до моментот  на вистинска 
продажба на акциите, до моментот кога добивката се реализира. Практично 
акционерот, ефективно, има драгоцена временска опција во случај кога 
претпријатието ја задржува добивката наместо да исплатува дивиденди. Исто 
така, во одредени ситуации, може да се избегне целиот данок на капитална 
добивка ако апрецираните ХВ се подарат во добротворни цели или ако умре 
сопственикот на ХВ. Поради сето тоа, ефективниот данок на капитална добивка 
(изразено во термини на сегашна вредност) е помал, отколку данокот на доход 
од дивиденди. Тоа имплицира дека акцијата која дава дивиденда мора да има 
поголем очекуван принос пред оданочување, отколку акциите кои не плаќаат 
дивиденда, а која има еднаков ризик. Приносот на дивиденда претставува 
антиципирана годишна дивиденда поделена со пазарната цена на акцијата. 
Колку што е поголем приносот на дивидендата на акцијата, бараниот принос 
пред оданочување е поголем.  

Меѓутоа, сите инвеститори немаат еднакви искуства со оданочувањето 
на доходот од дивиденда и доходот од капитална добивка. Одредени 
институционални инвеститори (пр. пензиски фондови) не плаќаат даноци ниту 
на дивиденда, ниту на капитална добивка. Од даночен аспект таквите 
инвеститори би биле индифирентни помеѓу паричниот доход од дивиденди и 
паричните капитални добивки. 

Ако инвеститорите имаат различни преференции кон дивидендата, 
корпорациите можат да го приспособат својот однос на исплата на дивиденди, 
така што би ги искористиле предностите на таквата ситуација. Доколку 
компанијата почувствува дека клиентите реагираат на пример на 50% 
дивиденда, тие ќе ја коригираат досегашната стапка од 25% за да привлечат 
нови инвеститори.  

Тврдењето за неважноста за исплата на дивиденди се базира на идејата 
дека кога постојат поволни инвестициони можности и кога се исплатуваат 
дивиденди, средствата кои ги исплатува претпријатието мора да ги прибави од 
екстерни извори на финансирање. Постоењето на трошоци на емисија 
(флотациски трошоци) претставува аргумент за задржување на 
заработувачката во претпријатието. За секој долар кој се исплаќа на име 
дивиденда, претпријатието мора да го покрие со екстерно финансирање, со 
износ кој ќе биде помал од тој долар за трошоците на емисија. 

Трансакционите трошоци, кои се вклучени во продажбата на ХВ, влијаат 
ограничувачки на процесот на арбитража на ист начин, како и трошоците на 
емисија. Тука се вбројуваат брокерската провизија и други трошоци кои 
неповолно влијаат на одлуката за продажба на акциите. 

На досега наведената група на аргументи се додаваат и 
институционалните ограничувања. Имено, на одредени институционални 
инвеститори се применуваат ограничувања во вложувањата во одредени 
видови на обични акции (или ограничувања со оглед на учеството во портфелот 
кој можат да го држат во различни видови на обични акции), ако истите не 
исплатуваат дивиденди во одредени временски интервали.  
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Посебен аргумент за важноста на дивидендите претставува 
финансиското сигнализирање, кое зависи од несовршеноста на пазарот на 
финансиски информации. Овој аргумент покажува дека дивидендите имаат 
влијание на цената на акцијата поради тоа што овозможуваат информации или 
сигнали за профитабилноста на препријатието. Несомнено, исплатата на 
дивиденда е подобар сигнал за профитабилноста на компанијата и шансите за 
нејзин развој во иднина. Така покачувањето на дивидендите во однос на 
минатото ќе претставува доказ дека менаџментот очекува позитивни промени 
во иднината. Со тоа на инвеститорите им се упатува сигнал дека менаџментот 
и одборот на директори навистина веруваат дека работите се подобри од тоа 
што ги рефлектира цената на акциите.  

Дивидендите ги изразуваат очекувањата на менаџментот за иднината. 
Компанијата треба да тежнее да воспостави политика на дивиденди која 

ќе го максимизира богатството на акционерите. Компанијата треба да им 
исплати дивиденда на своите акционери ако нема профитабилни инвестициони 
можности. Всушност, таа треба да тежнее кон стабилизација на апсолутниот 
износ на исплатените дивиденди од еден до друг период. Но долгорочно, 
акумулираната добивка и додатните стари акции (ХВ), како фактори кои ја 
зголемуваат сопственичката основица, ќе соодветствува со износот на новите 
профитабилни инвестиции. 
 
 
ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ПОЛИТИКАТА НА ДИВИДЕНДА 

Кога компанијата ја дефинира политиката на дивиденди таа разгледува 
определени фактори: законски правила, средства кои му требаат на 
претпријатието, ликвидноста на компанијата, способноста за позајмување-
задолжување, ограничувањата на договорите за долг, контролата и сл. 

Во некои земји, на пример, постојат законски ограничувања за исплата 
на дивиденди, ако тие го намалуваат капиталот. Постојат различни 
дефинирања и на поимот капитал, но целта на ваквите закони е заштита на 
доверителите на компанијата.  

Некои земји забрануваат исплата на дивиденди ако компанијата е 
инсолвентна, односно кога парите се ограничени на компанијата и се забранува 
да ги преферира акционерите, во однос на доверителите. Инсолвентноста се 
дефинира во правна смисла, како состојба кога книговодствената вредност на 
обврските е поголема од книговодствената вредност на имотот, или во 
техничка смисла, како неможност претпријатието да ги подмири обврските кон 
своите доверители кои достасале за наплата. 

Некои земји пропишуваат закони со кои се забранува задржување на 
вишок на акумилирана добивка (која инаку е ослободена од оданочување), со 
што се избегнува плаќање на данокот. Така, на пример, компанијата може да ја 
задржи целокупната добивка и да создаде силна парична позиција и положба 
на пазарните ХВ. Во таков случај целата компанија би можела да се продаде и 
акционерите би морале да платат данок само на капиталната добивка, што 
претставува одлагање во однос на тоа кога дивидендите би биле исплатени 
веднаш. Кога се воспоставуваат законските ограничувања политиката на 
дивиденди, следен чекор е оценката за средствата кои и се потребни на 
компанијата. За таа цел се користат парични пресметки, плански извештаи за 
изворите и употребата на средствата како и планираните извештаи за парични 
текови. Врз основа на таквите извештаи и потребите за финансирање на 
инвестициите се определува износот кој може да се определи за исплата на 
дивиденди, односно можноста на компанијата за идни исплати на дивиденди. 

При донесување на одлуката за исплата на дивиденди, првин се 
разгледува ликвидноста на претпријатието. Имајќи предвид дека дивидендата 
претставува паричен издаток, колку што е подобра паричната позиција и 
вкупната ликвидност на компанијата, толку е поголема способноста за исплата 
на дивидендите. Компанија која расте и која е профитабилна не мора да биде 
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ликвидна поради тоа што нејзините средства можат да се користат за фиксен 
имот и траен обртен капитал. Според  фактот што менаџментот на таквата 
компанија често сака да одржи одредено ниво на ликвидност заради 
финансиска флексибилност и заштита од состојба на несигурност, тој не сака 
да ја загрози таквата позиција со исплата на големи дивиденди. Меѓутоа, 
ликвидната сигурност не е единствен начин за обезбедување на финансиската 
флексибилност ниту за заштита против несигурноста. Доколу компанијата е 
способна да позајми средства во релативно краток период, тоа може да биде 
релативно финансиски флексибилно. Таквата способност на позајмување може 
да биде во облик на кредитна линија или договор за револвинг кредит со банка 
или едноставно неформална спремност на финансиската институција да го 
продолжи кредитот. Колку што претпријатието е поголемо и попознато, 
нејзиното појавување на пазарот на капитал е полесно. Колку што е поголема 
способноста за позајмување на претпријатието, толку е поголема и нејзината 
финансиска флексибилност, а со тоа и способноста за исплата на парични 
дивденди. 

Некои членови од договорот за обврзница или за заем често вклучуваат 
ограничувања, кои се однесуваат на исплата на дивиденди:  
 

- законски ограничувања, 
- договорни ограничувања, 
- интерни ограничувања, 
- проценка на идниот растеж, 
- мислење на сопствениците и 
- однесувањето на пазарот. 

 
Законските ограничувања вообичаено се однесуваат на изворите што би 

можеле да се користат за исплата на дивидендата (законите не дозволуваат да 
се врши исплата од капиталот на фирмата). 
 

Ако како капитал се смета износот на обичните акции по номинална 
вредност, во тој случај како извор за исплата на дивиденда би можел да 
послужи вишокот на вредноста на акциите над номиналната вредност и 
акумулираната добивка. 

Договорни обврски (за кредитно задолжување). 
Интерни околности, станува збор за расположливоста со доволна 

готовина, нето-прилив и одлив, извештај за готовински тек и биланс на успех. 
Ако фирмата предвидува експанзија, за чие остварување се потребни 

зголемени вложувања. 
Од тоа како даночниот статус на сопствениците на акции ќе се одрази на 

нивните приходи, во голема мера влијае дали тие (акционерите) ќе се 
определат за поголема или помала дивиденда. 

Пазарот делува на дивидендната политика на тој начин што со водење 
на политиката на фиксни и растечки дивиденди се придонесува за 
елиминирање на неизвесноста кај акционерите, поради што заработките се 
дисконтираат по пониски стапки. Ова од своја страна придонесува до пораст на 
пазарната цена на акцијата и до зголемување на благосостојбата на 
акционерите. 
 
ВИДОВИ ДИВИДЕНДНИ ПОЛИТИКИ 
 

Дивидендната политика на фирмата е распната меѓу две цели: 
1. максимирање на благосостојбата на сопствениците на акции и 
2. обезбедување доволно средства за финансирање. 

 
Позначајни типови на дивидендни политики се:  
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1. Политика на константен коефициент-стапка 
на исплата на дивиденда (Constant Payout Ratio Policy). Суштината на таквата 
политика може да се објасни со пример. Ако менаџерите на компанијата објават 
константна стапка на исплата на дивиденди, пример 25%, тоа значи дека на 
секој долар добивка, која им е на располагање на акционерите, 25 центи ќе се 
исплатуваат за дивиденди. Стапката останува константна за цело време, но 
доларската вредност на дивидендите се менува како што се менува добивката 
на компанијата. Компанијата го исплатува тој процент секоја година и покрај тоа 
што нејзината заработка може да биде циклична.  

Коефициентот-стапката на исплата на дивиденда е однос помеѓу 
дивиденда по акција со нето добивка по акција. 

Пример, дивиденда по акција е 600 денари, заработката по акција е 
1.000 денари.  К= 600/1000= 0,6 (0,4 денари од секој еден денар оди во 
акумулирана добивка). 
  

Според политиката на константен коефициент на дивиденда, фирмата 
се определува да врши во секој период исплата на дивиденда во еднаков 
процент, сразмерно со остварената нето-добивка, односно ако нето-добивката 
по акција е поголема, тоа значи дека поголема ќе биде и дивидендата по акција, 
и обратно. 

2. Политика на рамномерна (стабилна) номинална исплата 
на дивиденда (Stable Dollar Dividend Policy). Оваа политика се обидува да 
исплатува фиксен паричен износ на дивиденди секој квартал. Фирмите и 
акционерите преферираат стабилни дивиденди. Намалувањето на 
дивидендите испраќа негативни сигнали. Под стабилност се подразбира 
одржување на позицијата во исплатата на дивиденди на претпријатието. Двете 
споменати политики практично се однесуваат на стабилноста на дивидендите. 
Ваквата политика на стабилност на дивидендите може да има влијание на 
пазарната цена на акцијата, а со тоа и на богатството на акционерите. 
Инвеститорите можат позитивно да ја оценат стабилноста на дивидендите и за 
тоа да платат премија за компанијата која тоа им го нуди. 

Со ваква политика сопственикот на акцијата стекнува информација дека 
работите во фирмата се одвиваат нормално што го намалува неговото чувство 
на несигурност. 

Оваа политика на дивиденда често базира на коефициентот на 
дивиденда што е поставен како цел на фирмата, при што големината на 
дивидендата се движи блиску до тој целен коефициент. 

Пример, дивидендата од 1.000 денари претставува 60% од нето-
добивката, но поради зголемување на нето-добивката фирмата би сакала да ја 
зголеми дивидендата на 1.100 денари, со тоа учеството на дивидендата во 
нето-добивката ќе се сведе на 57%. 

3. Политика на ниска редовна и екстра дивиденда 
(Small Regular Dividend plus Year-End Extras). Основната поента на оваа 
политика е во исплаќање на стабилни квартални дивиденди и екстра 
дивиденди, од страна на компанијата, на крајот од годината (extra year-end 
dividend) во просперитетни години. Овие дивиденди вообичаено се исплаќаат 
на тримесечна или шестмесечна основа. Со изгласување на вонредни екстра 
дивиденди компанијата ги предупредува инвеститорите дека таа дивиденда не 
претставува зголемување на стапката на дивидендата. Изгласувањето одлука 
за вонредни екстра дивиденди е особено погодна за компании кои имаат 
флуктуирачки профити. Така на пример, General Motors објавува исплата на 
вонредни дивиденди, а дистрибуира и одредена премија остварена во време на 
прогресот на компанијата. Да ги објасниме поимите редовни и вонредни 
дивиденди. Редовни дивиденди се оние дивиденди за кои се очекува дека 
претпријатието ќе ги исплати. Вонредни или екстра се дивиденди од повремен 
карактер кои се исплатуваат на акционерите покрај редовната.  
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Влијанието на дивидендната политика на вредноста на компанијата  
Дивидендите претставуваат еден од најважните  мотиви за 

инвеститорите при купување акции од некое акционерско друштво, и сите 
акционери би преферирале висока исплата на дивиденда во даден момент, 
кога преостанатиот паричен тек од дивиденда би бил константен. Значењето на 
дивидендите произлегува, пред се, од пазарната несовршеност и 
неефикасност. Пазарната несовршеност има еден од најголемите влијанија врз 
политиката на дивиденда и таа е детерминирана од: даноците, 
информациската асиметрија, ефектот на клиентелата, како и: трошоци 
поврзани за емисија на акции, трошоци на тргување, институционални 
ограничувања, агенциски трошок. 
 
а) Ирелевантност на политиката на дивиденда  

Едни од најзначјните научници, застапници на  ирелевантноста на 
дивидендната политика се: Merton Miller и Franco Modigliani.  

Еден од базичните проблеми со кој тие се занимавале  е прашањето за 
вредноста на претпријатието. Во еден од своите најзначајни трудови 1958 
година Modigliani и Miller135 покажаа  како под одредени претпоставки, 
вредноста на компанијата не зависи од комбинацијата меѓу долгот и капиталот 
со кој компанијата се финансира. Претпоставките врз кои се базирал нивниот 
труд се однесуваат на: вложувачите можат да тргуваат со хартии од вредност 
без ограничувања, вложувачите можат да се задолжуваат или  позајмуваат под 
исти услови како и компаниите, пазарите на капитал се ефикасни, односно 
хартиите од вредност имаат чесни  цени со оглед на информациите кои се 
достапни на инвеститорите, нема даноци и се игнорираат трошоците кои 
настануваат ако компанијата премногу се задолжи, што може да резултира во 
соочување со финансиска криза.  

Според Модиглијани и Милер вредноста на задолженото претпријатие 
не може да биде поголема од незадолженото претпријатие се додека 
инвеститорот може да се задолжи под исти услови како и претпријатието. 
Претпријатието со своето задолжување не прави ништо што не би можел да 
направи инвеститорот сам, и тоа е полесно и поевтино, користејќи го пазарот на 
капитал. Две претпријатија со потполно ист имот, мора да имаат иста вредност, 
без оглед на нивната структура на капитал. Претпријатието не може да ја 
промени вкупната вредност на своите хартии од вредност исклучиво по пат на 
делење на паричните текови на различни делови. Според Модиглијани и Милер 
инвестициската политика на претпријатието е таа којашто ја дефинира 
вредноста на претпријатието. Се додека инвестициската политика на 
претпријатието е константна, структурата на капиталот нема никакво влијание 
врз вредноста на претпријатието.  

Неколку години подоцна по објавувањето на теоријата на 
ирелевантноста на структурата на капиталот, 1961 година овие двајца автори 
имаат објавено труд во кој изнесуваат слични резултати за дивидендната 
политика136.  
Модиглијани и Милер поаѓаат од три експлицитни претпоставки за објаснување 
на теоријата на ирелевантноста на дивидендната политика: 
 
1. Совршен пазар на капитал. Под совршен пазар на капитал се подразбираа 
непостоење на траснакциски трошоци, данок и даночни разлики помеѓу 
дивидендите и капиталната добивка. Не постојат трошоци на издавање акции и 
откуп на акции, не постојат трошоци за прибирање информации. Како и дека на 
совршениот пазар на капитал ниту еден учесник не е доволно голем за да би 

                                                 
135) Modigliani, F., Miller, H. M.: The cost of capital, corporation finance, and the Theory of investment, American 

Economic Review 48:3, 1958., p. 261-297.   
136) Miller, M. H., Modigliani, F.: Dividend policy, growth and the valuation of shares, Journal of Bussines 34, 1961., 

p. 411-433.   
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можел да влијае на цената на акцијата. И сите учесници се еднакво 
информирани.  

2. Рационално однесување на инвеститорите. Под рационално однесување 
на инвеститорите се подразбира  дека инвеститорите преферираат поголемо во 
однос на помало богатство и дека се индиферентни помеѓу дивидендата и 
капиталната добивка.  

3. Совршена извесност. Не постои информациска асиметрија помеѓу 
менаџментот и акционерите. Инвеститорите се во потполност информирани со 
сите релевантни идни парични текови и заработки на компаниите.  

Под наведените претпоставки Милер и Модиглијани ја дефинирале 
стапката на поврат (re) како и збирот на дивиденди (dt) и капиталната добивка 
(pt+1 – pt) поделени со моменталната цена на акцијата (pt). Претпоставувајќи 
дека стапката на поврат е константна во текот на разгледуваниот период ја 
преставуваат со следнава равенка: 

re=                                                          (1) 

Од равенката  (1) кога ќе се извлече цената (pt) се добива следнава равенка: 
 

pt=                                                               (2)  

 
Равенката (2) покажува како цената на акцијата денес е еднаква на збирот на 
износите на дивидендите по акција што треба да бидат исплатена во времето t 
и цената на акцијата во времето t+1, кој е дисконтиран на сегашна вредност. 
Милер и Модиглијани повторно ја искажале равенката (2) во термини на 
вредност на компанијата за разлика од изразот за цената по акција. 
 

Vt =                                                            (3) 

 
Во равенката (3). Vt означува вредност на компанијата во време t, nt означува 
број на акции на пазар, а Dt претставува вкупен износ дивиденда исплатен во 
време t. Miller и Modigliani равенката (3) ја прошируваат така што вредноста на 
компанијата ја прикажуваат како функција  од збирот на вкупниот износ на 
дивиденди (Dt) исплатени во време t и вредност на компанијата (Vt+1) во време 
t+1 намален за износот на новоиздадени акции (mt+1) помножени со нивната 
цена на  ex-дивиденда ден (pt+1). Вредноста на компанијата се добива така што 
броителот на равенката се сведе на сегашна вредност: 
 

Vt =                                          (4) 

 
 

Покрај дисконтната стапка (re) на сегашната вредност на компанијата 
можат да влијаат уште три други варијабли: износот на дивиденди (Dt), 
вкупната вредност на компанијата во иднина (Vt+1) и вредноста на ново 
издадените акции  (mt+1pt+1). Miller и Modigliani вовеле како секое зголемување 
на износот на дивиденди (Dt) неопходно го зголемува паричниот износ на ново 
издадените акции (mt+1pt+1). Тие го докажаа изразувајќи го паричниот износ на 
новоиздадените акции (mt+1pt+1) во термини на износи на дивиденди (Dt). Го 
дефинирале It како износ потребен за инвестиции и Xt како нето добивка. Го 
искажаа износот на новиот потребен капитал (mt+1pt+1) со помош на равенката 
(5). 

mt=1pt+1 = It –                                         (5) 
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На крајот Miller и Modigliani во равенката (4) за износот на ново 
издадените акции (mt+1pt+1) го внесуваат во изразот (5) и се добива следнава 
равенка: 

 

Vt = =                           (6) 

Равенката (6) претставува основа на теоријата на ирелевантноста на 
дивидендната политика. Според равенката (6) вредноста на компанијата не 
зависи од износот на дивидендата  (Dt) туку вредноста на компанијата е 
зависна од износот на инвестициите (It) и идните профити (Xt).  
Милер и Модиглијани ја претпоставиле константноста на инвестициската и 
политиката на задолжување. Доколку би дошло до промени на политиката на 
дивиденди, пример до реалтивно зголемување на исплатени дивиденди, 
таквата промена може да биде финансирана исклучиво со емисија на нови 
акции. Потенцијалните акционери би купиле акции единствено ако тие 
навистина вредат толку за колку што се продаваат. Од каде произлегува 
вредноста на новата емисија? Треба да се има предвид дека инвестициската 
политика претставува константа во моделот на Милер и Модиглијани, оттука 
објаснувањето дека нема зголемување на вредноста на акционерското друштво 
кое би било резултат само на очекуваните зголемени идни приноси. Политиката 
на задолжување на акционерското друштво исто така е константна, па исто така 
и во овој случај вредноста на акционерското друштво не можела да нарасне за 
вредноста на новиот долг. Како функционира и не е дојдено до зголемување на 
вредноста на акционерското друштво, се случува само трансфер на вредност 
од постојните акционери спрема новите акционери. Новите акционери добиваат 
акции кои вредат помалку од пред промените на политиката на дивиденда. 
Старите акционери реализираат капитална добивка на вредност на акции кои ги 
поседуваат (пад на вредноста на акциите) којшто е точно надоместен со 
зголемување на исплатата на дивиденди по промената на политиката на 
дивиденди.  
 
б)  Традиционална теорија „птица во раце“  

Во 20-от век први коишто ја истакнале  важноста на дивидендата се 
Graham и Dodd со текстот објавен во 1934 година во нивните тогашни 
публикации. Според  Graham и Dodd сметаат дека меѓу компаниите кои работат 
во исто окружување и се идентични во секој поглед, таа што исплаќа поголема 
редовна дивиденда треба да продава со поголем однос цена и заработка (P/E), 
што значи дека помалку е ризична. Во согласност со размислувањата на 
Graham и Dodd е и поимањето на дивидендата за заговорници на теоријата 
„птица во рака“ (аng. bird in the hand theory)137.  

Традиционалното гледање и теоријата  „ птица во рака” претставуваат  
назив за теоријата според која вредноста на компанијата може да се 
максимизира со показателот за исплата на дивиденди. Името на оваа теорија и 
го имаат дадено Miller и Modigliani спрема ставот дека повеќе вреди акција која 
носи дивиденда, отколку акција на компанија којашто ја реинвестира добивката. 
Творци на оваа теорија се: Myron Gordon и John Lintner. Според нивните 
ставови, акционерите преферираат парична единица од дивиденди денес во 
однос на очекувана парична единица од дивиденда во иднина. Имено, 
акционерите повеќе би сакале сигурно примање денес во однос на неизвесни 
примања од дивиденди и капитална добивка во иднина. Gordon и Lintner велат 
како што стапката на повраток, односно трошокот на капиталот, re од Miller и 
Modigliani  моделот  ќе се намали како последица на зголемувањето на 
показателот за исплата на дивиденда поради помала неизвесност на 
дивидеден надоместок во однос на „потенцијалната“  капитална добивка.  

                                                 
137) Frankfurter, G. M., Wood, B. G.: Dividend policy, theory and practice, Academic Press, 2003., p. 7.    



 282 

Gordon потенцира дека Graham и Dodd не специфицирале никаков валуациски 
модел ниту дале емпириски доказ за размислувањата за дивиденди. Со тоа 
Gordon покрај потврдата на размислувањата на Graham и Dodd формулира 
валуациски модел во кој дивидендите и дисконтната стапка се единствени 
релевантни варијабли.  . Gordonovиот валуациски модел е прикажан со 
следнава равенка138: 
 

V0=                                           (7) 

 
Во равенката (7) V0 претставува вредност на компанијата, Dt е 

дивиденда исплатена во време t, а rt е соодветна дисконтна стапка. Според 
Gordonov-иот модел, зголемувањето на дивидендата директно ја зголемува 
вредноста на компанијата.  

Една од појдовните претпоставки на теоријата „птица во рака” е како се 
однесуваат акционерите како рационални инвеститори, па затоа го избегнуваат 
ризикот. Lintner и Gordon настојуваат да укажат на различните степени на ризик 
поврзани со дивидендниот и капиталниот  принос. Дивидендата се смета за 
сигурен вид на принос така што за неа е поврзана  пониска стапка на ризик од 
што е тоа за несигурна идна капитална добивка. Исплатата на дивиденди ја 
намалува неизвесноста на акционерите во поглед на потенцијалните  загуби 
произлезени од нерационално инвестирање во задржана добивка. Таа 
претставува и своевиден индикатор за финансиската сила на претпријатието, 
пред сè, солвентноста. Следствено или поточно како последица на таквото 
поимање за диференцирани стапки на ризик поврзани за поодделни видови 
приноси акционерите ќе треба да имаат за последица диференцирање на 
дисконтни стапки применливи за вреднување на поодделни видови готовински 
приливи. Поради помали стапки на ризик поврзани со дивидендниот принос, 
акционерите и инвеститорите дисконтната стапка применлива за дисконтирање 
на готовинскиот тек од дивиденди ќе ја постават на пониско ниво (пониска 
стапка на принос) што ќе ја зголеми вредноста на акцијата на претпријатието 
што исплаќа дивиденди.  

Како аргумент на традиционалното гледиште на политиката на 
дивиденда на Милер и Модиглијани (Miller и Modigliani) го наведоа дека 
инвеститорите кои имаат недостаток на готовина едноставно можат да 
продадат дел од акции и на тој начин да имитираат примања (приливи) од 
дивиденди. Од друга страна Гордон (Gordon) објаснува дека помала исплата на 
дивиденди и голем удел на задржана заработка води до поголем трошок на 
капиталот поради зголемениот ризик на неизвесни идни парични текови. 
Високиот трошок на капитал води до помала цена на акциите во Гордоновиот 
модел на вреднување на акциите  (равенка 7). Милер (Miller) и Модиглијани 
(Modigliani)  наведуваат дека промените во дивидендната политика 
придонесуваат  до менување само на распоредот на дистрибуција на вкупниот 
поврат помеѓу дивидендата и капиталната добивка, но не го менува самиот 
вкупен поврат (принос).  
 
 
Пазарна  несовршеност и релевнатност на дивидендната политика   

Реалноста со финансиските пазари е далеку од ограничувања и 
претпоставка за совршен пазар. Во реалниот свет владее несовршеност на 
пазарот што дивидендната политика ја прават релевантна. Некои автори 
пазарните несовршености ги класифицираат во две групи139. Првата ја 
нарекуваат големи три (аng. big three) и втората мали три (аng. little three). Во 
големите три несовршености се наведуваат: даноците, агенцискиот трошок  и 

                                                 
138) Baker, H. K.: Dividends and dividend policy, John Wiley & Sons, Inc.., Hoboken, New Jersey, 2009., p. 98.   
139)Види: Lease, R. C., et al.: Dividend policy: its impact on firm value, Harvard Business School Press, 2000., p. 12.   
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информациската  асиметрија, додека во малите три се вбројуваат: 
трансакциските трошоци, трошоците на издавање на хартии од вредност и 
ирационално однесување на инвеститорите.  
 

Даноци 
Даночниот третман на дивидендата, на ниво на акционерско друштво и 

на ниво на оданочување на лични приходи, може да влијае врз  преферирање 
на одредена висина на исплата на дивиденди. Тоа значи дека ако стапката на 
оданочување на дивидендата е повисока од стапката на данок на капитална 
добивка, сопствениците на акции ќе бидат насочени  кон ниската стапка за 
дивидендата и ќе се обидат да реализираат свои приходи со реализиација на 
капитална добивка. Обратно, ако стапката на оданочување на дивидендата е 
помала од стапката на данок на капитална добивка, акционерите ќе бидат 
насочени  спрема повисоката стапка на дивидендата и ќе се обидат своите 
приходи да ги остварат со поседување на акции коишто исплаќаат висока 
стапка на дивиденди, а малку или ништо од добивката нема да реинвестираат.  

Но, во случај кога стапката на данок на дивиденди е повисока од таа на 
доходот од дивиденда, задржување на добивката може да биде предност. 
Освен тоа се одлага данокот на капитална добивка се до моментот на 
вистинска продажба на акции (до моментот на реализиација на добивката). 
Ефективно, акционерот има временска опција кога претпријатието ја задржува 
добивката наместо исплатата на дивиденди. Од друга страна, ефективниот 
данок на капитална добивка (во термини на сегашна вредност) е помал од 
данокот на доход од дивиденди, дури и кога даночната стапка на тие два вида 
доходи е еднаква. Оттука, произлегува дека  акцијата што дава дивиденда мора 
да има повисок очекуван принос пред оданочување од акција којашто не дава 
дивиденда, а која има еднаков ризик.  
 
Информациска асиметрија 

Информациска асиметрија претставува нееднаков пристап до 
информации помеѓу акционерите и менаџментот. Обично агентот 
(менаџментот) има повеќе информации од принципалот (акционери - 
сопственик) поради што е во информациска предност, од причини што тој е оној 
кој ја извршува задачата. Недостатокот на информации за принципалот 
(акционерот)  значително го отежнува надзорот на делувањето на агентот во 
насока на можните најдобри активности за остварување на максимални 
добивки  за принципалот. Колку што е поголема информациската асиметрија, 
толку поголема е веројатноста од опортунистичко однесување на агентот. 
Агентот има информација која му помага во делувањето, а таква информација 
принципалот (акционерот) нема140.  

Станува збор за т.н. скриена информација. Еден од начините за 
решавање на проблемот на скриени информации претставува 
сигнализирањето. Тоа се остварува на тој начин што агентите ќе се обидат да 
ја сигнализираат информацијата со преземање на некоја акција, одлука и сл. 
кога тоа им оди во прилог. Несиметричните информации предизивкуваат 
пазарни неправилности. Инаку најпознат пример на сигнализирање има 
опишано Акерлоф во 2001 година за што има добиено и Нобелова награда. 
Пример, акцинерите не се совршено информирани за идните парични текови и 
работењето на претпријатието. Во случај кога исплатата  на дивиденди 
претставува трошок за компанијата, менаџментот може со исплата на 
дивиденди да им сигнализираат на акционерите промени во идните парични 
текови и за идното работење на претпријатието.  

Информациската содржина на дивидендата може да има големо 
значење за вреднување на некое акционерско друштво. Така, доколку некое 

                                                 
140) Види: Tipurić, D.: Nadzorni odbor i korporativno upravljanje, II. izdanje, Sinergija nakladništvo d.o.o., Zagreb 

2007., p. 96–99.   
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акционерско друштво кое во минатото исплатувало дивиденди, да ја намали 
или воопшто да не исплаќа дивиденди во тековната година, во голем дел на 
случаи ќе дојде до паѓање на вредноста на акциите и акционерското друштво. 
Од тие причини се вели дека дивидендите им служат на инвеститорите како 
индикатор за идното работење на претпријатието.  

 
Трансакциски трошоци и трошоци за издавање хартии од вредност   

Трансакциските трошоци се појавуват во облик на брокерски провизии за 
тргување со акции. Трансакциските трошоци влијаат на тој начин што 
акцинерите што сакаат  тековен доход мораат да платат брокерска провизија на 
продаден дел од своите акции ако сметаат дека исплатата на дивиденда не е 
задоволително со оглед на нивната тековна преференција за доход.  

Совршените пазари на капитал исто така претпоставуваат дека хартиите 
од вредност се конечно деливи. Фактот дека е најмала единица од 
сопственичката главнина една акција може да резултира со „недоволен обем” 
кога со акциите се тргува. Тоа исто така делува како препрека за продажба на 
акции како замена за дивиденди. Од друга страна, акционерите кои не сакаат 
дивиденди за потреби на тековна потрошувачка, мораат да ги инвестираат 
своите дивиденди. Овде повторно се јавуваат трошоците за трансакција и 
проблемот на деливост коишто претставуваат недостаток за акционерите, но 
овој пат како препрека за купување акции141.  

Ирелевантноста на дивидендата политика базира врз идејата според 
која кога постојат поволни инвестициски можности  и кога се исплаќаат 
дивиденди, средствата кои ги исплаќа претпријатието мораат да се надоместат 
со средства кои ќе се прибават со екстерно финансирање. Постоењето на 
трошоците на емисија (трошоци на издавање на хартии од вредност, аng. 
flotation costs) аргументот е задржување на заработката во претпријатието или 
конечно спроведување  резидуална дивидендна политика при што 
претпријатието ќе се раководи според начелото минимизирање на трошоците 
на емисија.  
 
Ирационално однесување на инвеститорите 
  

Ирационалноста на однесувањето на инвеститорите претставува една 
од претпоставките врз кои се базира теоријата на ирелевантноста на 
дивидендната политика. Поради рационалноста инвеститорите преферираат 
повеќе во однос на помало богатство и индиферентни се помеѓу дивиденди и 
капитална добивка. Но, постојат мислења според кои инвеститорите 
преферираат управување со дивидендната политика со цел да овозможат 
дисциплина во своите инвестициски и потрошувачки одлуки. Како појдовна 
точка за објаснување за наведеното претставува мислењето според кое 
инвеститорите едновремено се долгорочни планери и краткорочни извршители. 
Со цел спроведување на долгорочни поставени инвестициски цели, 
инвеститорите приспособувајќи ја тековната потрошувачка на ниво примените 
дивиденди, можат да го супституираат недостатокот на самоконтролата која 
има недостасува при  честите продажби на дел од акциите заради 
финансирање на тековна потрошувачка.  
 
Дивиденда во акции 

Постапката за донесување на одлука за исплата на дивиденда во акции 
(stocks dividends) до нејзино исплатување е иста како и во случајот на исплата 
на дивиденда во пари. 

                                                 
141) Van Horne, J. C., Wachowich, Jr., J. M.: Osnove financijskog menedžmenta, Mate, Zagreb, 2002., str. 497-

498.   
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Разликата е само во тоа што со дистрибуцијата на дивидендата во 
акции, вкупниот капитал на фирмата не трпи никакви промени (ниту 
зголемување, ниту намалување), туку само промени во неговата структура.  

За вредноста на акциите што се дистрибуираат како дивиденда на 
акционерите, ќе се намали акумулираната добивка, а ќе се зголеми износот на 
капиталот од обичните акции, искажани според номиналната вредност на 
акциите и износот на вишокот над номиналната вредност на акциите (капитална 
добивка), за разликата меѓу продажната вредност на акцијата и нејзината 
номинална вредност.   

Исплатата на дивидендата во акции не предизвикува никакви промени 
во износите на средствата во билансот на состојба. Дивидендата во акции не 
претставува ништо друго туку книговодствена промена внатре во рамките на 
акционерската главница во билансот на претпријатието.   

Вкупната вредност на фирмата, по извршување на трансакцијата 
исплата на дивиденда во акции, како и учеството на секој акционер во неа, 
останува непроменета.  

Доколку дивиденда во акции претставува мал процент на зголемување 
(кое обично е помало од 20%, од претходно издадените обични акции) се смета 
дека е мал процент на дивиденда во акции. Таквиот облик на акционерска 
дивиденда во книговодството се следи како пренесување на дел од 
задржаната добивка на обични акции и премија на уплатениот капитал.  

При 5% дивиденда во акции, 800.000$ (40$ х 20.000 акции) пазарна 
вредност на додатните акции е пренесено (на хартија) од задржаната добивка 
на сметките на обичните акции и премија за уплатениот капитал. Со оглед на 
тоа што al pari вредноста останува иста, зголемениот број на акции се одразува 
како зголемување од 100.000$ (5$ х 20.000 акции) на сметките на обичните 
акции. Остатокот од 700.000$ е прокнижен на премија за уплатениот капитал. 
Со оваа операција акционерите имаат повеќе акции, но со пониска заработка по 
акција. Меѓутоа, пропорционално побарувањето на вкупно расположлива 
заработка за обичните акционери која произлегува од акционерската 
сопственост останува непроменета.  

Во обратен случај кога процентот на дивидендата во акции се 
определува како повисок процент (обично 20 и повеќе од 20 проценти од 
претходно издадените обични акции) мора да се разгледа различно. Додека за 
малиот процент на дивиденда во акции не се очекува дека ќе има голем ефект 
на пазарната вредност на акциите, за големиот процент на дивиденда во акции 
се очекува дека значително ќе се намали пазарната цена на акциите. 

Тогаш кој е мотивот за исплаќање на дивиденда во акции, која инаку е 
проследена со поголеми трошоци за дополнителна емисија на акции?  

На тоа се решаваат фирмите поради потребите од интерно 
финансирање на растежот кога фирмата е во експанзија. Тоа претставува 
реинвестирање на добивката. 
 
Поделба на акцијата расчленување 
 

Поделбата на акциите или раситнувањето на акциите (stock splits) 
претставува зголемување на бројот на издадени акции со намалување на 
вредноста на акциите. Тоа значи дека при делењето на акции, фирмата го 
зголемува бројот на акции и ја редуцира цената на секоја акција, додека 
целокупната вредност на акциите (капитализацијата) останува непроменета.  

Праксата потврдува дека акции чии што вредности се помали се 
поповолни за промет, поради поголемиот број на побарувачи за разлика од 
акции со повисока вредност (цена). 
Затоа се расчленува односно се врши поделба на акцијата. 

Операцијата поделба на акциите доведува до зголемување на 
трошоците на фирмата, но поради зголемената побарувачка за акции со 
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помала вредност, можно е да се доведе до зголемување на пазарната вредност 
на акциите. 

Делењето на акции и дивиденда во акции во економска смисла се исти: 
бројот на издадени акции се зголемува, а цената на секоја акција се намалува. 
Вредноста на фирмата не се менува. Пример: 3-за-2 делење на акции е исто 
што и 50% дивиденда во акции. За секои 100 акции, акционерите добиваат 
други 50 акции. Ефектот на богатството на акционерите е тој што со ова ќе се 
подели „колачот” на компанијата на повеќе делови, но нема да се креира 
богатство. 

Кај дивидендите во акции al pari вредноста на обичната акција не се 
намалува, додека кај делењето таа се намалува. Кај делењето на акции, 
сметката на обични акции, премијата на уплатениот капитал и акумулираната 
добивка остануваат непроменети.  

Треба да се наведе дека приврзаниците на делењето на акциите и 
исплата на дивиденда во акции тврдат дека овие постапки се користат за да се 
редуцираат високите цени на акциите на „по-популарното” ниво на тргување 
(вообичаено од 15$ до 70$ по акција). Наспроти тоа, опонентите пак тврдат 
дека повеќето акции ги купуваат институционални инвеститори кои имаат 
милиони долари за инвестирање и се индифирентни на нивоата на цените. 
Исто така, делењето на акциите и дивиденда во акции се скапи. 

Пример на дивиденда во акции: 
Издадени акции:       1,000,000 
Нето-добивка = 6,000,000$; P/E=10 
25% дивиденда во акции. 
Инвеститор има 120 акции. Дали се менува вредноста на акциите на 

инвеститорот?  
 

Пред исплата на 25% дивиденда во акции: 
EPS= 6,000,000/1,000,000 = 6$ 
P/E=P/6= 10, така P=60$ по акција 

            Вредност = 60$ х 120 акции= 7,200$  
 
            После исплата на 25% дивиденда во акции: 
            акции = 1,000,000 х 1.25= 1,250,000 
            EPS= 6,000,000/1,250,000= 4,80 $ 
            P/E=P=4,80=10, така P= 48$ по акција 
 
            Инвеститорот сега има 120 х 1.25= 150 акции: 
            вредност = 48$ х 150= 7,200$. 
 
Откуп на акции 

Откупот на акции (Stock Repurchases) претставува откуп (нивно повторно 
купување) од страна на компанијата која ги има издадено, било да станува збор 
на отворен (секундарен) пазар  или со самостојна понуда. Под самостојна 
понуда се подразбира понуда на компанијата да откупи одреден дел од своите 
акции по одредена цена. Некои компании откупуваат акции за да ги користат за 
стимулација на својот менаџмент, или кога компании повеќе не сакаат да бидат 
во јавна сопственост, тогаш одат во приватна сопственост (со откуп на акции од 
сите надворешни акционери). Во определени ситуации тие се откупуваат со цел 
да се повлечат. Откупот на акции може да биде добар супститут за паричните 
дивиденди. Откупот придонесува да се зголеми цената на акциите, создава 
капитална добивка за акционерите. Откупот исто така го зголемува левериџот 
и може да се користи за движење кон оптималната структура на капиталот. 
Откупот праќа позитивни сигнали на пазарот - кој ја зголемува цената на 
акцијата. Откупот претставува инструмент кој се користи за да се избегне 
насилното преземање на компанијата.  
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Со откупот на акции фирмата ја намалува својата готовина, искажана на 
страната на средствата во билансот на состојба, едновремено намалувајќи го 
акционерскиот капитал, искажан според номиналната вредност на акциите и 
вишокот над номиналната вредност, содржани во билансот на состојба во 
пасивата. 

Откупот на акции претставува средство за менување на структурата на 
капиталот или за намалување на вишокот на пари. 

Намалувањето на бројот на акциите може да значи и пораст на 
заработката по една акција, а со тоа и зголемување на пазарната цена на 
акцијата. 

Откупениот број акции што се прибираат во фирмата се познати како 
трезорски акции. 

Откупот на акции фирмата го врши на неколку начина: 
1. со купување на отворен пазар, преку брокер; 
2. со понуда со тендер (по определена цена која вообичаено е нешто 

пониска од пазарната); 
3. со пазарење за откуп на поголем блок акции од еден или повеќе 

акционери. 
 
Исплата на дивиденди 

Во практиката има воспоставена постапка за исплата на дивиденди во 
готово, која се одвива според одредена хронологија што опфаќа неколку 
датуми: 

Тоа се: 
 Датум на објавување - декларирање (Declaration Date): станува збор 
за датум на кој одборот на директори ја објавува одлуката за распределба на 
дивиденда. Таа (одлуката) го определува износот на дивидендата, како и 
датумот на исплата (пример, тоа се случува на 5 јануари 2010 година).  
 Последен датум за право на дивиденда (Ex-Dividend Date):  овој датум 
го означува денот пред кој треба да се купи за да се оствари правото на 
дивиденда. По овој датум акциите започнуваат да се продаваат без дивиденда 
(“ex-dividend”) и цените на акциите паѓаат приближно за износот на 
дивидендата (пример, 28 јануари 2010 година). Овој датум уште се нарекува и 
датум без дивиденда.  
 Датум на евидентирање (Date of Record): овој датум претставува 
период од неколку дена (обично 4-5 дена) пред датумот одреден за правото на 
дивиденди (ex-dividend date), кога компанијата добива листа на акционери на 
кои им следува дивиденда (пример, 1 февруари 2010 година).  

Овој датум го одредува бордот на директори, на кој инвеститорот мора 
да биде запишан во книгата на акционери за да има право на дивиденда. 
 Датум на исплата (Payment Date): станува збор за датум на кој 
компанијата им ги испраќа по пошта чековите на регистрираните акционери 
(пример, 15 март 2010 година). Тоа е всушност датум кога компанијата врши 
исплата на објавената дивиденда. 
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XV. ПЛАНИРАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА И ОЦЕНКА НА 
ЕФИКАСНОСТА НА ВЛОЖУВАЊАТА - КАПИТАЛНО БУЏЕТИРАЊЕ 
 

Сите вложувања на средства што се остваруваат во временски хоризонт 
кој е подолг од една година се сметаат за долгорочни вложувања. 

Донесувањето на одлука за одлив на капитал претставува една од 
најважните одлуки што треба да ги направи компанијата. Одлуката да се 
изгради нова фабрика или да се прошири фирмата на некој странски пазар 
може да има влијание на нејзиното работење и во следните десет години. 
Долгорочно вложување претставува секое вложување во основни средства, 
постојани обртни средства и долгорочни пласмани. Со други зборови, под 
капитално буџетирање се подразбира процес на идентификација, анализа и 
селекција на инвестициони проекти, чии приноси - готовински текови (приливи - 
cash flows) се очекуваат во временски интервал што е подолг од една година.  

Процесот на капитално буџетирање во себе инкорпорира: 
- барање и откривање на можностите за инвестирање; 
- собирање на податоци; 
- евалуација и донесување на одлука; 
- избор на проекти кои се базираат на критериум на 

максимизација на вредноста (value-maximizing acceptance 
criterion); 

- реевалуација на прифатените инвестициски проекти и 
приспособување. 

 
 Барањето на нови можности за инвестирање претставува чекор кој 
најмногу се потенцира, иако можеби е наjважен од сите наведени чекори. 
Собирањето на податоци претставува повеќе од собирање инженерски 
податоци и пазарни анкети, и треба да се обиде да ја претстави и претпостави 
секоја можност за појава на различни настани. 

Процесот на капитално буџетирање се разгледува и во контекст на 
повторното претворање на вложените средства во готовина, а тоа, секако, 
зависи од векот на траење на реалната актива во што се вложени средствата. 
Тоа подразбира дека средствата вложени во основни средства, по пат на 
амортизација, повторно и периодично ќе се слеат во готовина - парични 
средства во рамките на животот на основното средство. 
 Постојаните (трајни) обртни средства дефинитивно ќе се 
трансформираат во готовина со престанокот на економската активност на 
компанијата.  
 Додека, пак, долгорочните пласмани во облик на кредити или вложувања 
во други компании ќе се трансформираат во готовина постепено, по пат на 
наплата на главнината за толку години колку што изнесува рокот за наплатата. 
 Иманентна карактеристика на долгорочните вложувања е нагласената 
неизвесност, односно ризикот. Кога временскиот рок е подолг, неизвесноста 
станува сè поголем хазард. Несомнено е дека доколку износот на очекуваната 
добивка е поголем од износот на каматата, што би се остварила кога капиталот 
би се вложил во банка или би се купиле државни долгорочни обврзници, сосема 
е оправдано да се инвестира во долгорочни вложувања. Со ризикот кај 
долгорочните вложувања се опфатени и главнината на вложувањето, но и 
приносот што се очекува од нивното користење. Ризикот е во 
правопропорционален однос со времето на врзување на капиталот. Но, на 
интензитетот на ризикот имаат влијание и други фактори: динамиката на 
стопaнскиот развој, политичката ситуација во земјава и во светот, промените во 
пазарното опкружување и др.  
 Имајќи го предвид тоа, управувањето со капиталот при потенцирана 
неизвесност и ризик не треба да значи воздржување од вложување на капитал, 
туку треба да претставува амбиент и предизвик за оценка на големината на 
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ризикот и веројатноста од негово манифестирање во штети, како и преземање 
на мерки за намалување и елиминирање на штетите. 
 
Сметководствени текови наспроти готовински текови 
 Во голем дел од одлуките за капитално буџетирање се става акцент на 
готовинските текови, а не на профитот. Во што се состои таквата логика на 
употреба на готовинските приливи во процесот на капиталното буџетирање? Со 
оглед на фактот што амортизацијата не претставува фактички трошок на 
средствата при пресметка на добивката, таа се додава повторно на добивката 
за да се одреди износот на генерираниот паричен тек. Пример, одредена 
компанија има нова опрема од 50.000 денари, што ќе ја амортизира со по 5.000 
денари годишно. Истата компанија има 20.000 денари добивка пред 
амортизација и оданочување и плаќа 35% данок на добивка. 
 
Табела 42: готовински тек 

Добивка пред амортизација и оданочување (готовински 
прилив) 

20.000 

Амортизација (неготивински трошок)   5.000 

Добивка пред оданочување 15.000 

Данок (готовински одлив)   5.250 

Добивка по оданочување   9.750 

Амортизација +5.000 

Готовински тек 14.750 

 
 За да се пресмета готовинскиот тек на добивката по оданочување се 
додава неготовинскиот трошок за амортизација (или 9.750 + 5.000 = 14.750).  
Нето добивката пред и по оданочувањето е нула, но компанијата има 20.000 
денари готовина во банка. 
 
Табела на ревидиран готовински тек 
 

Добивка пред амортизација и оданочување    20.000 

Амортизација    20.000 

Добивка пред оданочување             0 

Данок             0 

Добивка по оданочување             0 

Амортизација  +20.000 

Готовински тек   20.000 

 
И покрај тоа што употребата на готовинскиот тек за познавачите на 

капиталното буџетирање е широко прифатена, за врвниот менаџмент на 
компаниите не е секогаш прифатлива. Зошто е тоа така? Одговорот се состои 
во тоа што ако компанијата котира на берза и мора да се избере една 
алтернатива за инвестиција, во тој случај ако предлогот А - кој ќе понуди нула 
заработка по оданочување и 100.000 долари готовински тек и предлогот Б - кој 
без амортизација ќе понуди 50.000 долари добивка по оданочување и исто 
толкав готовински тек, тогаш иако предлогот А е посупериорен, потенцијалниот 
инвеститор може да биде поосетлив на добивката по оданочување отколку на 
приливот на пари, заради што ќе го селектира предлогот А. 
 
Карактеристики на инвестициското одлучување 
 Долгорочните вложувања имаат повеќекратно значење за 
претпријатието. Од една страна, кога почнува да функционира претпријатието 
подразбира реализација на одредени парични вложувања, со кои се создава 
материјалната основа за извршување на неговата дејност. Резултат на ваквите 
вложувања се објектите, опремата, транспортните средства, но и трајните 
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обртни средства, со кои се остварува стопанската дејност за која е формирано. 
Животот и развојот на претпријатието подразбира потреба од повремени нови 
инвестиции заради замена на постојните, дотраени средства, како и нови 
инвестиции за натамошно проширување на постојните капацитети, воведување 
на нови производи, освојување на нови пазари, стручно усовршување на 
кадрите и др. Со други зборови, животот и опстојувањето на претпријатието 
бара постојани инвестициони вложувања, кои можат да бидат во материјален 
облик и во облик на долгорочни финансиски вложувања. Последните 
вложувања се, практично, пласмани на сопствени слободни долгорочно 
расположливи средства, кои се наоѓаат во одредени финансиски инструменти 
или во ХВ (акции на други компании, обврзници издадени од државата или 
корпорациски, кредити на други компании и сл.).  
 Целта на долгорочните финансиски вложувања е заради обезбедување 
на соодветен принос од средствата, кои во моментот на компанијата не се 
потребни за други намени. 
 Долгорочните вложувања, особено тие од материјален карактер, кои 
обично се и најголем дел од вкупниот капитал на претпријатието, имаат неколку 
карактеристики што ги прават одлуките врзани со нив, едни од најкомплексните 
и најризичните одлуки во управувањето: 

1. долгорочните вложувања, обично, врзуваат големи парични износи 
што за секое претпријатие претставува значаен издаток, кој често 
мора да биде обезбеден од дополнителни извори на финансирање; 

2. втора карактеристика на долгорочните материјални вложувања е 
иреверзибилноста, односно неповратноста на вложените средства 
на краток рок, а кај голем дел од нив постои и состојба на трајна 
неповратност на средствата (кога инвестицијата не ги дава 
очекуваните резултати т.е. кога се направени одредени грешки при 
планирање на соодветната инвестиција); 

3. конечно, карактеристика на одлуките за долгорочни материјални 
вложувања е што ефектите од нив се очекуваат во иднина (кога може 
да се чувствува влијанието на бројните непредвидливи фактори, што 
внесува голема доза на несигурност). 

 Имајќи го предвид горенаведеното, може да се констатира дека 
капиталното буџетирање претставува високософистицирана дејност, која бара 
знаења од различни стручни профили, голем опфат на информации и сериозна 
аналитичка подготовка. 
 
Постапка за планирање на долгорочните вложувања 
 За долгорочните вложувања е врзан терминот инвестиционен проект. 
Инвестициониот проект подразбира систем на активности кои треба да се 
преземат, со цел да се планира, подготви и реализира одредено финансиско 
вложување, што ќе се појави во облик на градежен објект, опрема или во други 
облици на постојани средства на едно претпријатие. Тоа значи дека 
инвестициониот проект временски ги опфаќа активностите што ги следат 
проектите од појавата на идејата за инвестирање, па сè до ставање на 
добиеното средство во редовна  работна функција.  
 Појавата на идејата за инвестирање претставува почетниот момент 
врзан за реализација на одреден инвестиционен проект (идеи за инвестирање 
во нови производни системи, развој на нови производи и усовршување на 
постојните, набавка на нова опрема, изградба на дополнителни капацитети, 
намалување на трошоците, освојување на нови пазари, намалување на 
загадувањето на околината, подобрување на условите за работа и сл.).  
Создадените инвестициски идеи поминуваат низ процес на селекција, со што се 
избираат оние кои во себе содржат потенцијал да создадат позитивни нето-
ефекти за претпријатието, а истовремено се отфрлаат оние кои не можат да ги 
оправдаат вложувањата на бараните ресурси. Процесот на анализа започнува 
со изработка на т.н. прединвестициска студија, која ги содржи сите 
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прелиминарни истражувања, во смисла на способност на инвеститорот за 
инвестирање, истражување на пазарот, потребна опрема, техничко-технолошки 
решенија и можна локација, односно анализа на сите елементи и фактори кои 
се од значење за успешна реализација и функционирање на еден инвестициски 
проект, а кои подоцна ќе бидат детално анализирани во инвестициската 
студија. Во оваа фаза се прават и оценки за економско-финансиските ефекти 
на проектот и се дава прелиминарната оценка за прифатливост на проектот.  
 По оваа фаза од анализата на прединвестициската студија, сите проекти 
кои го поминале претходниот тест влегуваат во најзначајната фаза од процесот 
на обработка -изработката на инвестициската студија. „Инвестициската студија 
претставува елаборат во кој се истражуваат и утврдуваат економските, 
пазарните, финансиските, техничко-технолошките, организационите и 
еколошките услови за изводливоста на инвестицискиот проект”142. 
 Цели на инвестициската студија: 

1. да се  утврди инвестициониот проект, целите на инвестирање и 
концепција на проектот; 

2. да се испитаат способноста и можностите на инвеститорот за 
реализација на проектот; 

3. да се утврди пресметковната вредност на инвестицијата, изворите на 
финансирање и динамиката на вложувањето; 

4. да се анализира влијанието на релевантните услови и фактори за 
изводливоста на проектот; 

5. да се процени економската и финансиската ефикасност и да се утврди 
оправданоста за реализација на проектот. 

 
 Структурата на инвестициската студија ја сочинуваат следниве основни 

елементи: претставување на инвеститорот, анализа на пазарот, техничко-
технолошка анализа, анализа на градежните решенија, организационен дел, 
економско-финансиска анализа и оценка на ефикасноста на проектот.143 
 Економско-финансиската анализа и оценката за ефикасноста на 
проектот претставуваат клучни од економско-финансиски аспект. Во економско-
финансиската анализа податоците добиени од сите претходни делови на 
инвестициската студија се преточуваат во финансиски извешати и показатели. 
Тоа значи дека како резултат од оваа фаза произлегуваат бројни прегледи, 
табели и пресметки во кои се содржани податоци за износите на потребните 
инвестиции, трошоците на функционирањето на проектот, приходите што тој ќе 
ги генерира, пресметките на каматите, амортизацијата, цената на капиталот и 
сите други елементи што се неопоходни за донесување на инвестициска 
одлука. Во последниот дел, оценка на ефикасноста, врз основа на податоците 
од претходната фаза, а со примена на соодветни инвестициски методи, се 
врши пресметка на инвестициските критериуми врз основа на кои се донесува 
конкретната инвестициска одлука. 
 Следната фаза е изработка на потребна инвестициско-техничка 
документација, а потоа следува конкретната фаза на изведба на проектот, која 
може да трае и неколку години, по што изведениот објект или опрема се дава 
во употреба. Паралелно со реализацијата на изведбата на инвестицискиот 
проект се одвива и еден мошне неопходен чекор со цел да се осигура 
успешност на преоктот. Станува збор за активности кои се означуваат како 
ревизија по завршување144. Имено, тоа е формална споредба на вистинските 
трошоци и користите од проектот споредени со изворната проценка. Во сето 
тоа, клучен елемент на ревизијата претставува повратната врска, односно 

                                                 
142 ) Несторовски, Методија, Економија на инвестициите, Економски факултет, Скопје, 2000, 

стр.181. 
143 ) Несторовски, Методија, цит.труд, стр. 185-187. 
144 ) James C. Van Horne & John M. Wachowitz, Jr.: “Osnovi finansisjkog menadzmenta”, Mate, 

Zagreb, 2005, str. 347. 
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резултатите од ревизијата се даваат на битни личности при одлучување со што 
се влијае на битно подобрување во идното донесување на одлуки. Надзорот 
може да има исто така и психолошки ефекти врз менаџерите. Имено, ако, на 
пример, менаџерите однапред знаат дека нивните одлуки по однос на 
капиталните инвестиции ќе бидат под надзор, многу е веројатно дека ќе 
пристапат пореално во планирањето со цел да се остварат изворните 
проценки. Во почетните неколку месеци се одвива периодот на т.н. пробна 
работа, во кој се вршат потребните корекции за потоа објектот (опремата) да се 
даде во редовна употреба, со што завршува инвестицискиот процес и 
започнува редовниот животен циклус на планираниот капацитет.  
 Еднаш кога сме ги утврдиле информациите за релевантниот тек на 
парите, кој е неопходен во процесот на донесување на одлуката за 
исплатливоста на вложувањето, мораме да ја оцениме и атрактивноста на 
разните инвестициски предлози кои се разгледуваат. За таа намена се користат 
четири алтернативни методи за процена на проектите. Но за нив подоцна. 
Претходно да дадеме неколку објаснувања за клучните компоненти во процесот 
на инвестициското одлучување. Имено, животниот век на инвестицијата се 
состои од два периода: 

1. период на инвестирање (вложување), кога се вложуваат средства и 
се создаваат трајни услови за реализација на определена активност 
и 

2. период на експлоатација (економски век на инвестицијата), кога се 
користат претходно создадените услови за остварување на 
предвидената активност. 

Во периодот на инвестирање се вложуваат средства во разни форми 
(пример: откуп на земјиште, изградба на градежни објекти, набавка и монтажа 
на опрема и сл.). Во периодот на експлоатација, како резултат на работењето, 
се остваруваат приходи од продажбата на производите и услугите. Основно 
правило кај долгорочните вложувања е со остварените приходи во 
периодот на експлоатација да се покријат вложувањата на капиталот, 
направени во периодот на инвестирањето и на опертивните трошоци што 
настануваат во работењето во тој период, како и да се оствари одреден 
позитивен принос од целиот потфат кој ќе претставува мотив за 
инвестирањето. Со оглед на тоа што вкупните вложувања во периодот на 
инвестирање се големи, тие се распоредуваат по одделни години од периодот 
на експлоатацијата, со цел заедно да се покријат со приходите што се очекува 
да се остварат во односните години. 
 Должина на периодот на експлоатација. Должината на 
експлоатациониот период претставува мошне битен фактор при оценувањето 
на ефектите од долгорочните вложувања. По однос на определувањето на 
економскиот век на инвестицијата не постои прецизен критериум, но во 
практиката се користат некои индикатори кои ги ориентираат планерите на 
инвестиции, да го одредуваат економскиот век. Постои правило, според кое, 
економскиот век на инветсицијата не може да е подолг од времетраењето 
на трајните услови што се создадени со инвестирањето. И второто правило, 
според кое, при определување на периодот на економскиот живот на 
инвестицијата тој не би смеел да биде покус од времето на враќањето на 
позајмениот капитал.  

Дисконтирање на паричните текови. При оценувањето на ефективноста 
на инвестициите преовладува примената на постапки поврзани со 
дисконтирање на паричните текови. Тоа значи дека времето во кое се 
генерираат одделни парични текови, а не акумулацијата на вкупните парични 
текови, се битни за оценка на квалитетот на инвестицијата. Со други зборови, 
ако од две алтернативни инвестиции со еднаква големина и со период на 
експлоатација од пет години се очекува да остварат еднаков вкупен нето-
паричен тек, тоа не мора да значи дека се работи за инвестиции со еднаков 
квалитет.  Во тој случај ќе се прифати таа инвестиција која ќе овозможи 
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поголеми нето парични приливи да реализира во најблиските периоди по 
започнувањето со редовна работа (експлоатација).  Се разбира, ова е од 
причини што порано остварените нето парични приливи можат повторно да се 
инвестираат и на тој начин да се обезебеди дополнителен принос од 
вложениот капитал. 

 Цена на капиталот наменет за вложување. При оценка на економската 
оправданост на инвестициите, мошне значаен критериум претставуваат 
трошоците на капиталот. Цената на позајмениот капитал, претставена преку 
висината на каматните стапки на користените кредити, е познат параметар на 
корисникот и истите се вкалкулираат во вкупните трошоци. Овде треба да се 
потенцира дека во утврдента големина на вкупните трошоци не е содржан 
трошокот на сопствениот капитал.  Цената (трошокот) на сопствениот 
капитал се изразува како стапка на баран принос (required rate of return).  
 Во примерот што следува ќе ја илустрирам пресметката на просечната 
цена на капиталот: 

Пример: Се претпоставува дека вкупниот капитал за инвестирање 
изнесува 400.000 денари, од кои туѓиот (позајмениот) капитал е 100.000 денари 
со каматна стапка од 4%, а сопствениот капитал од 300.000 денари со барана 
стапка на принос од 6%. 

Табела 43: 
 

Извори на 
капитал 

Износ Трошок на 
капиталот 

Ефект 

Долгорочен кредит 100.000 4% 4.000 

Сопствен капитал 300.000 6% 18.000 

Вкупно 400.000  22.000 

 
  22.000 
  ---------- = 0,055= 5,5%   
400.000      
                         
 Просечниот трошок на капиталот изнесува 5,5%. 
 
Методи на рангирање на предлозите за инвестирање 
 
 Најчести методи кои се користат за утврдување на капиталните расходи 
се: 

1. метод на исплата; 
2. интерна стапка на принос; 
3. нето-сегашна вредност и 
4. индекс на профитабилност. 
Првиот метод, и покрај тоа што е концептуално неиздржан, често се 
употребува.  

 
 Метод на исплата 
 Со овој метод се пресметува времето потребно за враќање на првичната 
инвестиција. Пример, да претпоставиме дека сме пред избор меѓу две 
инвестиции, и тоа: Инвестиција А и Инвестиција Б. 
  
Табела 44: на алтернативни инвестиции 

                                 Готовински приливи (од 10.000 денари инвестиции) 

Година Инвестиција А Инвестиција Б 

1 5.000 денари 1.500 денари 

2 5.000 2.000 

3 2.000 2.500 

4 - 5.000 
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5 - 5.000 

 Од табелата се забележува дека периодот на поврат за инвестицијата А 
е 2 години, а за инвестицијата Б периодот за кој ќе се врати инвестицијата 
изнесува 3,8 години. Кај инвестицијата Б во првите 3 години ќе повратиме 6.000 
денари, а остануваат уште 4.000 денари за да се дојде до иницијалната 
инвестиција од 10.000 денари. Една од забелешките што можат да му се 
припишат на овој метод е во тоа што тој не придава значење на концептот на 
временската вредност на парите. Имено, кога две алтернативни инвестиции 
имаат период на поврат, на пример, од две години, првата алтернатива ако се 
карактеризира со претежно концентрирање на паричните готовински текови во 
почетните периоди од експлоатацијата на инвестицијата за разлика од другата 
алтернативна инвестиција, која има вкупен паричен тек ист со првата 
инвестиција, но истиот се реализира во подоцнежните периоди од 
експлоатациониот период, во тој случај првата алтернативна инвестиција е 
подобра од втората.  
 Практично, примената на методот на исплата (метод на поврат) при 
решавање на проблемите на капиталното буџетирање недоволно води сметка 
за оптималните и најекономичните решенија. Но, и покрај слабата мерка на 
профитабилност, периодот на поврат сепак дава груба претстава за ликвидност 
на проектот. 
 
Интерна стапка на принос 
 
 Поради различните недостатоци на методот на поврат, општо мислење 
е дека методите на дисконтирани текови на парите даваат објективна основа за 
проценка и избор на инвестициски проект. Овие методи ги земаат предвид и 
големините и временскиот распоред на очекуваните парични текови во секој 
период од животот на проектот. Имено, акционерите повеќе ги ценат 
инвестициските проекти кои ветуваат парични приноси во текот на следните 5 
години, отколку проектите кои ветуваат исти парични текови од 6 до 10 година.  
 Во групата методи на дисконтирани текови на пари спаѓаат следниве: 
метод на интерна стапка на принос (IRR), метод на нето-сегашна вредност 
(NPV) и индекс на профитабилност (PI).  
 Интерна стапка на принос (IRR) при предлог-инвестициското 
одлучување по предлогот пресудна е дисконтната стапка која обезбедува 
изедначување на сегашната вредност на очекуваните нето-парични текови 
(CFs) со почетниот издаток на пари (ICO).  Или, ако почетниот издаток на пари 
или трошок се јавува во периодот 0, тој може да се прикаже со стапка IRR, така 
што таа е: 
                          CF1                        CF2                         CFn 
 ICO = ------------- + --------------+...+ ------------- 
            (1+ IRR)1        (1+ IRR)2    (1+ IRR)n 

 Пример: инвестиција од 1.000 денари, која враќа ануитет од 244 денари 
годишно, за 5 години обезбедува внатрешна стапка на поврат од 7%, како што 
следува во пресметките во продолжение: 

1. Прво, се врши делење на инвестицијата 
      (сегашна вредност) со ануитетот: 
 
      (Инвестиција)         1.000 денари 

 --------------------- = ----------------------- = 4,1 (PVIFA) 
                        (Ануитет)                  244 денари 
 

2. Факторот 4,1 за 5 години одговара на годишен принос од 7%. 
 Модифицирана внатрешна стапка на поврат. Процесот на избор на 
методологија која ги комбинира претпоставките за реинвестирање на методот 
за сегашна вредност (трошок на капитал) со внатрешна стапка на поврат се 
нарекува модифицирана внатрешна стапка на поврат (MIRR). Всушност, кај 
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оваа метода се бара дисконтна стапка која ќе овозможи изедначување на 
идната вредност на приливите со инвестицијата (почетното капитално 
вложување), каде што секоја нова дисконтна стапка ќе биде зголемена за 
трошоците на капитал. Или претставено во формула, тоа би изгледало како 
следува: 
 
                                               Крајна вредност на приливите 
                   Инвестиција = ---------------------------------------- 

                                   (MIRR) 
 
 Крајната вредност на приливите е еднаква на сумата на идните 
вредности на секој прилив реинвестиран со стапката на трошокот на капитал. 
MIRR претставува модифицирана внатрешна стапка на поврат (дисконтна 
стапка), која ги изедначува крајната (завршната) вредност на приливите со 
инвестицијата (капиталното вложување). Пример: да претпоставиме дека 
инвестиција од 10.000 парични единици ќе ги даде во следните три години 
следниве приливи: 
 
              Година               Приливи 
                   1....................6.000 
                   2....................5.000 
                   3....................2.850 

Трошокот на капиталот изнесува 10%. 
 
Прво, се пристапува кон одредување на крајната вредност на приливите 

со стапка на поврат што е еднаква со таа за трошокот на капитал. Со 
претпоставка се оди и понатаму, во смисла дека приливите секогаш ќе доаѓаат 
на крајот од секој период: 

Табела 45: 
 

  Период на 
раст 

FV фактор 
(10%) 

Идна 
вредност 

Година 1 6.000 2 1,21 7.260 

Година 2 5.000 1 1,10 5.500 

Година 3 2.850 0 1,00 2.850 

    15.610 

 
За да се утврди модифицираната стапка на поврат се пристапува кон 

пресметка на приносот на инвестицијата (капиталното вложување). За таа цел 
се користи формула со која се ставаат во однос сегашната вредност на 
инвестицијата (капиталното вложување-почетно) со крајната вредност на 
приливите. Или, тоа изгледа како што следува: 

            PV       10.000 
PVIF= --------= ----------- = 0,641 

       FV       15.610 
 
 На коефициентот 0,641 одговара стапка на принос, односно 
модифицирана внатрешна стапка на поврат која изнесува 16%.  Доколку 
пресметката на внатрешната стапка на принос (поврат) се вршеше според 
конвенционална внатрешна стапка на поврат, тогаш стапката би била 21%, од 
причини што е базирана на реинвестиција со стапка еднаква на внатрешната 
стапка на поврат. Се смета дека со модифицираната внатрешна стапка на 
поврат се добива поконзервативен, но и подобар одговор. 

 
Метод на нето-сегашна вредност  

Како и методот на интерна стапка на принос, пристапот на методот на 
нето-сегашната вредност се сведува на дисконтиран тек на пари при 
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оценување на исплатливоста на вложувањата. Нето-сегашната вредност (NPV) 
на инвестицискиот предлог врз основа на сегашна вредност на нето-тековите 
на пари од предлогот минус почетниот издаток на пари од предлогот. 

 
                          CF1                   CF2           CFn 
 NPV = ------------- + --------------+...+ --------- - ICO 
              (1+ к)1               (1+ к)2       (1+ к)n 

 
k – е бараната стапка на принос. 

 Или, со други зборови, со методот нето-сегашна вредност се врши 
дисконтирање на приливите во текот на целиот живот на инвестицијата за да се 
одреди дали тие се еднакви со почетното инвестициско вложување или пак ја 
надминуваат. Основната дисконтна стапка, обично, претставува трошокот на 
капитал на компанијата. Од тие причини, приливите што се реализираат во 
следните години мора да понудат поврат што е најмалку еднаков на трошокот 
за финансирање. 
 Во продолжение да земеме еден пример на кој ќе евалуираме две 
инвестиции: Инвестиција А и Инвестиција Б - со претпоставени трошоци на 
капитал, односно дисконтна стапка од 10%, почетно вложување од 10.000 
денари. 
 
Табела 46: 10.000 денари инвестиција, 10% дисконтна стапка 

Година Инвестиција А Година Инвестиција Б 

1 5.000 х 0,909= 4.545 1 1.500 х 0,909= 1.364 

2 5.000 х 0,826= 4.130 2 2.000 х 0,826= 1.652 

3 2.000 х 0,751= 1.502 3 2.500 х 0,751= 1.878 

 10.177 4 5.000 х 0,683= 3.415 

  5 5.000 х 0,621= 3.105 

   11.414 

    

Сегашна вредност на 
приливи.....10.177 

Сегашна вредност на 
приливи........11.414  

Сегашна вредност на 
одливи......-10.000 

Сегашна вредност на 
одливи.......-10.000 

Нето-сегашна 
вредност.....................177 

Нето-сегашна 
вредност..............1.414 

 
Од прегледот се гледа дека и двата инвестициски проекта се 

прифатливи, но Инвестицијата Б има значително повисока нето-сегашна 
вредност од Инвестицијата А. Со примена на пресметка на индексот на 
профитабилност може подобро да се објаснува методот на нето-сегашна 
вредност, кој се пресметува на следниов начин: 
                           сегашна вредност на приливи 
Индекс на         = ---------------------------------------------- 
профитабилност        сегашна вредност на одливи 

 
Оттука индексот на профитабилност на Инвестицијата А изнесува 1,0177 

(10.177/10.000), а за Инвестицијата Б изнесува 1,1414 (11.414/10.000). Индексот 
на профитабилност е од особена помош кога станува збор за споредување на 
повратите (приносите) од инвестиции со различни големини. 

 
Метод на индекс на профитабилност  

Овој метод на индекс на профитабилност (PI) или однос меѓу користи 
и трошоци на проектот е сегашна вредност на нето-тековите на пари и 
почетниот издаток на пари. Овој метод може да се претстави како: 
PI = [        CF1                   CF2                          CFn 
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  ------------- + --------------+...+ ---------     ] / ICO 

     (1+ к)1               (1+ к)2       (1+ к)n  

 
Рационализирање со капиталот 
 Секогаш кога постои буџетско ограничување во износот на средства што 
може да се инвестираат во текот на одреден временски период, како што е 
една година, како алатка поврзана со алтернативните методи за процена и 
избор на инвестициски проект на располагање е т.н. рационализирање на 
капиталот. Станува збор за ситуација во која на вкупната големина на 
капиталните издатоци се става ограничување на буџетот. Таквите 
ограничувања се чести кај многубројни претпријатија, посебно кај тие кои се 
раководат од политика на интерно финансирање на сите капитални издатоци. 
Друг случај каде се применува рационализирање на капитал е кога во еден 
оддел од голема компанија капиталните издатоци дозволуваат само до 
одредени буџетски граници, над кои одделот обично нема контрола. Со 
рационализирање на капиталот, од строго економски аспект, се спречува 
компанијата да постигне максимална профитабилност. Кај овој вид 
ограничување при користење на капитал, претпријатието настојува да избере 
комбинација на инвестициски предлози кои ќе обезбедат најголемо 
зголемување на вредноста на претпријатието, а притоа да не го надмине 
буџетското ограничување. 
 За решавање на проблемот на рационално користење на капиталот при 
постигнување максимум при ограничување се користат разни методи од 
линеарно, нумерички и целно програмирање. 
 Кога рационализирањето на капиталот се врши само во тековниот 
период, тогаш проблемот се сведува на избор на оние проекти кои најмногу ја 
зголемуваат вредноста по еден денар инвестиција, без притоа да се надмине 
границата на буџетот. 
 Во продолжение ќе проследиме пример во кој одредена компанија се 
соочува со следниве инвестициски ситуации: 
Табела 47: 

Проект Почетно вложување IRR NPV PI 

А 50.000 15% 12.000 1,24 

           Б 35.000 19 15.000 1,43 

           В 30.000 28 42.000 2,40 

           Г 25.000 26 1.000 1,04 

           Д 15.000 20 10.000 1,67 

           Ѓ 10.000 37 11.000 2,10 

           Е 10.000 25 13.000 2,30 

           Ж 1.000 18 100 1,10 

 
 Ако буџетската граница за издатоци на пари во сегашниот период е 
65.000 парични единици, а инвестициските предлози не зависат еден од друг, 
би избрале комбинација на предлози кои обезбедуваат најголем пораст на 
вредноста на претпријатието, а притоа истата да се оствари со 65.000 парични 
единици. Изборот ќе се изврши со примена на разни методи на дисконтирање 
на паричните текови, сè додека не се исцрпи буџетот од 65.000 парични 
единици и да ја даде следната ситуација: 

Проект IRR NPV Почетно вложување 

Ѓ 37 % 11.000 10.000 

В 28 42.000 30.000 

Г 26 1.000 25.000 

  54.000 65.000 

 
 

Проект NPV Почетно вложување 
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В 42.000 30.000 

Б 15.000 35.000 

 57.000 65.000 

 
 

Проект PI NPV Почетно вложување 

В 2,40 42.000 30.000 

Е 2,30 13.000 10.000 

Ѓ 2,10 11.000 10.000 

Д 1,67 10.000 15.000 

  76.000 65.000 

 
 Со примената на рационализирање на капиталот, произлегува дека 
треба да се прифатат проектите В, Е, Ѓ и Д, кои заедно имаат вкупно почетно 
вложување од 65.000 парични единици. Ниту една друга комбинација на 
дадените проекти не може да обезбеди вкупна нето-сегашна вредност од 
76.000 парични единици. Поради ограничувањето кое го диктира буџетот, не 
може да се инвестира во сите проекти кои ја зголемуваат нето-сегашната 
вредност на претпријатието. Како што може да се забележи, изборот на 
проектите според опаѓачката низа на индекс на профитабилност (однос на 
сегашната вредност на идните нето-парични текови и почетниот паричен 
издаток-вложување) овозможува да се избере таа комбинација на проекти кои 
најмногу придонесуваат за вредноста на претпријатието, се разбира, кога се 
делува во рамките на буџетско ограничување за еден временски период.  
 Во продолжение да проследиме уште еден пример на селекција на 
инвестициски проекти, според критериум на прифатливост (со највисока 
позитивна нето-сегашна вредност): 
Табела 48: Рационализирање на капиталот 

Проект Вкупна 
инвестиција 

Нето-сегашна 
инвестицијата 

Вредност 

А 2.000.000 - 400.000 

Б 2.000.000 - 380.000 

В 1.000.000  150.000 

Г 1.000.000 5.000.000 100.000 

Д 800.000 - 40.000 

Ѓ 800.000 - (30.000) 

 
 Со примената на постапката за рационализација на капиталот, 
наведените проекти од горе-аведената табела, само проектите од А до В, со 
5.000.000 инвестиција можат да се прифатат. Проектите Г и Д обезбедуваат 
поврат што го надминува трошокот на капитал (почетното капитално 
вложување), но со оглед на резултатите добиени со позитивните нето сегашни 
вредности тие не се прифатливи од аспект на претпоставката за 
рационализација на капиталот145. 
 Со оглед на фактот што повеќето претпријатија се вклучени во помала 
или поголема мерка во еден постојан процес на донесување одлуки во 
преземање на капитални издатоци и финансирање на тие издатоци, 
претпријатијата би требало да ги прифаќаат сите инвестициски предлози кои 
имаат принос повисок од бараните стапки на принос и да се прибере капитал за 
финансирање на тие проекти по тој приближно вистински трошок.  Несомнено е 
дека постојат одредени околности кои ја отежнуваат употребата на таквото 
правило. Меѓутоа, секако дека таквата политика на претпријатието би требало 
да има тенденција на максимизирање на пазарните цени на своите акции во 

                                                 
145 ) Stanley B. Block & Geoffrey A. Hirt: „Основи на финансиски менаџмент”, McGraw-Hill Irwin, 

2008, стр.379. 
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еден подолг временски период.  Се смета дека кога претпријатието се потпира 
на политика на рационализирање на капитал и отфрлање на инвестициски 
проекти кои даваат поголем принос од бараниот принос, во таков случај, по 
дефиниција, инвестициската политика на претпријатието е послаба од 
оптималната инвестициска политика.  
 
Стратегија на избор 
 
 При определување стратегија на избор се поаѓа од тоа 
профитабилноста, и кај методот на внатрешна стапка на принос (поврат) и кај 
методот на нето-сегашна вредност, да е еднаква или да ги надминува 
трошоците на капиталот за проектите што се потенцијално прифатливи. Покрај 
наведениот услов, потребни се и други карактеристики, дали проектите взаемно 
се исклучуваат или не. Кога проектите взаемно се исклучуваат, изборот на една 
алтернатива доведува до изземање на другата алтернатива. 
 
Компоненти на готовинските текови на инвестицијата  
 Извршување на проценка на зголемувањето на готовинските текови по 
оданочувањето претставува неопходен услов за квалитетна оценка на 
инвестицискиот проект. Обично, готовинскиот тек од инвестицискиот проект е: 
да се разгледаат сите готовински текови кои се генерирани од оперативното 
работење (оперативен готовински тек), а потоа се земат предвид готовинските 
текови по оданочувањето и се пресметуваат зголемените текови кои се 
јавуваат како резултат од новите вложувања. 
 При проценката на зголемените готовински текови мора да се вклучат 
опортунитетните трошоци (бараната стапка на принос), промените во обртниот 
капитал што се предизвикани како резултат од проектот (спонтани промени во 
тековните обврски), како и евентуалните ефекти од инфлацијата. Секако дека 
при проценката на готовинските текови посебно внимание им се посветува на 
оданочувањето и депресијацијата. 
 Во прилог на можноста да се анализира широк спектар на модели за 
готовински текови, треба да се одредат типовите на дозволени амортизации 
(депресијации). Што претставува депресијација? Депресијација претставува 
системска алокација на трошоците на капиталните средства за одреден период 
на време (заради финансиско известување, оданочување или заради двете 
работи заедно). Кога зборуваме за депресијацијата, односно амортизацијата, 
треба да се истакне дека, обично, профитабилните претпријатија преферираат 
да користат метод на забрзана амортизација заради оданочувањето (MACRS-
modified accelerated cost recovery system или систем на модифициран забрзан 
надомест на трошоци). Истото може да се најде и како ADR кое означува asset 
depreciation range - опсег на амортизација на средствата, што претставува 
очекуван живот на средствата или класи на средствата. Фирмите од 
пропулзивните и технолошки напредните сектори обично пресметуваат 
забрзана амортизација, со цел да го одржат чекорот со конкуренцијата и 
барањата што ги наметнува прогресот. 
 
ИНФЛАЦИЈА И КАПИТАЛНО БУЏЕТИРАЊЕ  

Инфлацијата е важен факт од економскиот живот и како таков мора да 
се земе предвид во капиталното буџетирање.  

Каматни стапки и инфлација 
Да претпоставиме дека банка нуди едногодишна стапка на камата од 10 

проценти. Иако 10% може да изгледаат мошне привлечно, вистинската 
вредност може да се утврди само по разгледувањето на стапката на инфлација. 

Оттука, потребата од разгледување и објаснување на поимите 
номинална и реална каматна стапка. 
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Со цел да се утврди секој вид  каматна стапка: номинална и реална, се 
оди на поставување равенка со која се претставува номиналната и реалната 
каматна стапка и тоа на следниов начин: 

1+Номинална каматна стапка= (1+Реална каматна стапка) х (1+ Стапка 
на инфлација). 

Реална каматна стапка=     (1) 

Реални и номинални стапки  Ако номиналната каматна стапка е 300% 
и стапката на инфлација од 280%, со примена на равенката (1) може да се 
пресмета реалната каматна стапка. Пресметувајќи со помош на равенка (1) се 
добива следново: 
   300% -280%= 20%      (Приближна формула) 
 

 
 

Парични текови и инфлација 
 
Кога зборуваме за капиталното буџетирање треба да се потенцира дека 

му се потребни информации како за паричните текови исто така и за каматните 
стапки. Како што можат да се претстават  во своја номинална големина и во 
реална големина, така и паричните текови можат да се претстават или 
номинално или вистински –реално. 

 
Номинален наспроти реален паричен тек  
 
Паричните текови можат да бидат изразени или номинално или реално. 

Слично на тоа, и паричните текови можат да бидат изразени како номинални 
или реални. 

Финансиските аналитичари нагласуваат дека е неопходна доследност 
меѓу паричните текови и дисконтните стапки. Односно: 

Номиналните парични текови се дисконтираат со номинални стапка. 
Реалните парични текови се дисконтираат со реална стапка. 

Реално и номинално дисконтирање на следниве номинални парични текови 
на одреден проект: 

 

Готовински тек 

                   0                1                   2 

                -1.000$             600$                  650$  

 
Номиналната дисконтна стапка е 14%, а инфлациската стапка е предвидена на 
5 %. 
Која е вредноста на проектот? 
Со користење на номинални големини НСВ може да се пресмета како: 

                26,47$ = - 1.000$ +  

Проектот треба да биде прифатен. 
Користење  реални големини Реалните парични текови се следниве: 

 

Готовински тек 

                  0                1               2 

- 1.000$           571,43$           589,57$ 

                           

 
Како што рековме, реалната дисконтна стапка е 8,57143% (1,14/1,05-1). 

НСВ може да се пресмета како: 

 26,47$= -1.000$ +  



 301 

НСВ е истата независност и  дали паричните текови се претставени во 
номинални или реални големини. НСВ секогаш треба да е иста и во двата 
различни пристапа. Имајќи предвид дека и двата пристапа даваат ист резултат, 
треба да се користи пристапот што е поедноставен од причини што таквиот 
пристап обично има помалку пресметковни грешки. 
Реална и номинална НСВ- За проект на капитално буџетирање ја има 
следнава прогноза: 

                                                                            Г О Д И Н А 

              0           1               2 

Капитално трошење     1.210$   

Приходи (во реални големини)       1.900$          2.000$ 

Готовински трошоци (во реални 
големини) 

    

        950 

 

         1.000 

Амортизација (праволиниска)          605             605 

 
Проценката е дека во наредните две години инфлацијата ќе биде 10% 

годишно, во следните две години. Дополнително се верува дека паричните 
текови на проектот треба да бидат дисконтирани со номинална стапка од 
15,5%. Фирмата спаѓа во каскаден даночен систем со даночна стапка од 40%. 

Се прогнозираат сите парични текови во номинални големини, што не 
води до следнава работна табела: 

                                                                            Г О Д И Н А 

              0                      1                     2 

Капитално трошење    - 1.210$   

Приходи: 

-Трошоци 

-Амортизација 

Оданочлив приход 

-даноци(40%) 

Приход по данок 

+Амортизација 

Готовински тек 

      2.090$(=1.900x1,10) 

   - 1.045 (=950 x1,10) 

   -    605 (=1.210/2) 

        440$ 

       -176 

        264$ 

      +605 

        869$ 

  2.420$ [=2.000 x 
 

- 1.210   [ =1.000 x 
 

  -  605    

     605$ 

    -242  

     363$ 

    +605 

      968$   

 

НСВ= -1.210 $ + +  = 268 $ 

Но, ако се претпочита работење со реални големини во тој случај 
пресметката треба да се направи со пресметување реална стапка од 5% 
(1.155/1.10-1). И потоа треба да се подготви  следнава работна табела во 
реални големини: 

                                                                            Г О Д И Н А 

              0                      1                     2 

Капитално трошење    - 1.210$   
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Приходи: 

-Трошоци 

-Амортизација 

Оданочлив приход 

-даноци(40%) 

Приход по данок 

+Амортизација 

Готовински тек 

      1.900$ 

       -950  

       -550 (=605/1.1) 

        400$ 

       -160 

        240$ 

      +550 

        790$ 

   2.000  

- 1.000  

  -  500 [=605/(1,1)2]    

     500$ 

    -200  

     300$ 

    +500 

      800$   

 

НСВ = -1.210$ +  

Оттука, следуваат следниве факти:  
1. Капиталното трошење настанува на датум 0 (денес), па неговата 

номинална вредност и реална вредност се еднакви; 

2. Со оглед на годишната амортизација од 605$ е во номинална големина, 

а таа  се конвертира во реална големина со дисконтирање по 

инфлациска стапка од 10%.  

НСВ вредноста е иста по двата метода, дали е по номинална или реална 
пресметка. 
 
1. Алтернативни дефиниции на работниот паричен тек.  
Треба да се истакне дека во праксата и во литертурата се користат 

различни дефиници за работниот паричен тек на проектот. Но, различните 
пристапи на работниот паричен тек мерат иста работа. Тоа значи дека нивната 
правилна и точна примена, секогаш даваат односно водат до ист одговор, и 
нема еден подобар или покорисен од некој друг. Кога се зборува за паричен 
тек, едноставно значи дека станува збор за влезени пари минус излезни пари. 
Различноста во дефинирањето и дефинициите за работниот паричен тек 
всушност се однесуваат на различни начини на манипулирање со основните 
информации за продажбата, трошоците, амортизацијата и даноците при 
доаѓањето до паричниот тек. 

За конкретен проект и година што разгледуваме, да се претпостави дека ги 
има следниве проценки: 

Продажби  =1.500 евра 
Трошоци    =   700евра 

Амортизација  =  600евра 
Со овие проценки, може да се забележи дека EBIT е: 
EBIT = Продажба – Трошоци – Амортизација 
       = 1.500 евра - 700 евра - 600 евра  
       =    200 евра 

Повторно, ако се претпостави дека не се плаќа камата, па така данокот 
е: 
 Данок = EBIT х tc 
                      = 200 евра х 0,34 = 68 евра 

каде што tc стапката на корпоративниот данок, е 34%. 
 

Кога ќе се стави сето тоа заедно, се добива дека работниот паричен тек 
на проектот, РПТ, е: 
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 РПТ= EBIT + Амортизација –Данок 
                  = 200 евра +600 евра -68евра= 732 евра 

Постојат и други начини за утврдување на РПТ кои се користат. Ќе 
разгледаме неколку од нив: 

 
Пристапот одоздолу-нагоре 
 

Имајќи предвид дека игнорираме  какви било  финансиски трошоци, како на 
пример камата, во пресметките на РПТ, нето приходот на проектот може да го 
запишеме на следниов  начин: 
Нето приход од проектот= EBIT – Данок 
                                          = 200 евра - 68 евра 
                                          = 132 евра 

Доколку ја додадеме амортизацијата на двете страни  се добива малку 
поразличен и општ израз на РПТ: 
РПТ= Нето приход +Амортизација 
        = 132 евра +600 евра 
        = 732 евра 

Ова го  претставува пристапот одоздолу –нагоре. Тоа значи дека се 
тргнува од долната страна на сметководствената линија (нето приход) и ги 
додаваме назад сите непарични намалувања како што е амортизацијата.  
Секако, оваа дефиниција за работниот паричен тек како нето приход плус 
амортизација е точен само ако не постојат трошоци на камата кои се одземени 
во пресметката на нето приходот. 

 
Пристапот одозгора-надолу 
 
РПТ= Продажба-Трошоци-Данок 
        = 1.500 – 700 -68 = 732 евра 

Овој пристап е одозгора –надолу, втората варијанта на основната 
дефиниција на РПТ. Овде се тргнува од врвот на билансот на успех со 
продажбите и се оди надолу до нето паричниот тек со одземање на трошоците, 
даноците и останатите трошоци. Практично се ставаат сите строго непарични 
ставки како амортизацијата настрана. 
 
Пристапот на даночен штит 
 

Овој пристап претставува трета варијанта на основната дефиниција на 
РПТ кој се нарекува даночен штит. Дефиницијата на РПТ на даночен штит е: 
РПТ = (Продажби –Трошоци) х (1- tc) + Амортизација х tc 

каде што tc е стапка на корпоративен данок. Под претпоставка дека tc =34%, 
излегува дека РПТ е: 
РПТ= (1.500 евра -700евра) х 0,66 + 600 евра х 0,34 
        = 528 евра + 204 евра = 732 евра 

Овој резултат е истиот што претходно е добиен. 
Овој пристап РПТ го гледа составен од две компоненти. Првиот дел е: кој би 

бил паричниот тек на проектот доколку нема трошоци на амортизација? Во 
случајов, паричниот тек што ќе беше е 528 евра. Вториот дел од РПТ во овој 
пристап е одземањето на амортизацијата помножена со даночната стапка. Ова 
се нарекува амортизациски даночен штит. Се знае дека амортизацијата е 
непаричен трошок. Единствениот ефект на паричниот тек со одземање на 
амортизацијата е намалување на даноците, што за нас е корисно. При 
постоење стапка на корпоративен данок од 34 %, на секое евро амортизација 
се заштедува 34 центи данок, или во случајов одземањето на амортизацијата 
од 600 евра донесува заштеда од 204 евра= 600 евра х 0,34. 
 

Инвестиции со различни векови на траење:  
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Метод на еквивалентни годишни трошоци 
 
Да претпоставиме дека фирма мора да одбере меѓу две машини со 

различни векови на траење. И двете машини ја извршуваат истата работа, но 
имаат различни работни трошоци и имаат различен амортизациски  век. 
Едноставна примена на правилото на НСВ сугерира да се купи машина чии 
трошоци имаат пониска сегашна вредност. Но, машината со пониски трошоци 
можеби ќе треба да се замени порано од другата, што ваквиот избор може да 
биде погрешен. 

Затоа да погледнеме еден пример, во кој некоја фирма треба да одбере 
меѓу две машини, машина А и машина Б, од кои машината А е поевтина од 
машината Б, но,пак, трае пократко. 
Во продолжение да ги погледнеме паричните одливи на двете машини: 

                                                              Д    а    т   у   м 

Машина       0        1        2         3       4 

А   500$   120$     120$      120$       

Б   600$   100$     100$      100$     100$ 

 
Машината А чини 500 долари и трае три години. Трошоците за 

одржување 
од 120 долари се  исплаќаат на крајот од секоја од трите години. Машината Б 
чини 600 долари и трае 4 години. Трошоците за одржување од 100 долари се 
исплаќаат на крајот од секоја од четирите години. Ќе ги сведеме сите трошоци 
на реални големини, што во значителна мера ќе ја олесни анализата. Притоа се 
претпоставува дека годишните приходи се исти, независно од машината, па не 
ги земаме предвид во анализата. Од табелата за работните трошоци за двете 
машини сите бројки се одливи. 

За да решиме, ќе ги земеме сегашните вредности на трошоците на двете 
машини. Да земеме дека дисконтната стапка е 10%, се добива: 

Машина А: 798,42 $= 500$ +  

Машина Б:916,99$ =600$ +  

Машината Б има повисока сегашна вредност на одливите. Наивен пристап 
би бил да се одбере машината А поради пониската сегашна вредност. Сепак, 
машината Б има подолг век на траење, па оттаму можеби и трошоците по 
година се всушност и помали. 

Како вистински се прави приспособувањето на разликите во векот на 
траење при споредбата на двете машини? За да се направи тоа, можеби 
најлесниот пристап подразбира вклучување на нешто што се нарекува 
еквивалентен годишен трошок  на секоја од овие две машини. Овој пристап 
поаѓа од поставување на трошоците на годишна основа. 

Од равенката за машината А се гледа дека плаќањата од (500, 120,120,120) 
долари се еднакви на една исплата од 798,42 долари на датум 0. Сега оваа 
единствена исплата од 798,42 долари на датум 0 може да се поврзе со 

тригодишен ануитет и таа  се претставува како: 798,42 долари= С х  

 претставува ануитет од 1$ годишно за трите години, дисконтирани со 10 

%. С е непозната- годишен ануитет кој ја изедначува сегашната вредност на 

сите плаќања со 798,42 $. Бидејќи  е еднакво на 2,4869 (од 4 таблица 

интерес на интерес-Давидович стр.255, под n=3 периоди) , С е еднакво на 
321,05$ (= 798,42$/2,4869). На овој начин, текот на исплатите од (500$, 
120$,120$,120$) е еквивалентен со ануитетни исплати од 321,05$ на крајот од 
секоја од трите години. 321,05$ е еквивалентниот годишен трошок на машината 
А. 
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Оваа идеја е резимирана во табелата што следува: 

                                                                                                       Д  а  т  у  м 

         0          1          2       3 

Готовински одливи од машината А      
500$ 

    120$    120$   120$ 

Еквивалентен годишен трошок на 
машината А 

          321,05$    321,05$   321,05$ 

 
Оттука, се јавува индифирентност меѓу паричните одливи од (500$, 

120$,120$,120$) и паричните одливи од (0$, 321,05$, 321,05$,321,05$,). Или, 
може да се каже дека купувањето на машината А претставува финансиски 
еквивалент на договор за заем што повлекува годишни исплати на заемот од 
321,05$. 

Во продоложение да ја проследиме пресметката за машината Б, 
нејзиниот еквивалентен годишен трошок: 

                               916,99$= С х  

Имајќи предвид дека  е еднакво на 3,1699146, С е еднакво на 

916,99$/3,1699, односно на 289,28$. 
Да резимираме во табела за машината Б: 

                                                                                                       Д  а  т  у  м 

         0          1          2       3     4 

Готовински одливи од 
машината Б 

  600$ 100$    100$   100$ 100$ 

Еквивалентен годишен 
трошок на машината Б 

          
289,28$ 

   
289,28$ 

  
289,28$ 

 

289,28$ 

 
Оттука, лесно се носи одлука за тоа за која машина би се определиле, со 

споредба на табелите на двете машини А и Б. Дали да се претпочитува 
годишни исплати на заем од 321,05$ или 289,28$? Се разбира секој рационален 
инвеститор сака да плаќа помалку, па од тие причини машината Б е 
прифатлива во неа да се инвестира. 

 
Општа одлука за замена 

Претходната анализа се однесуваше за избор меѓу две нови машини, 
машината А и машината Б, кои претставуваат новостекнати добра. Но, почесто 
фирмите се среќаваат со одлуки да решат кога да заменат постоечка машина 
со нова. Станува збор за многу лесна одлука. Во таков случај треба да се 
направи замена кога годишниот трошок на новата машина е помал од 
годишниот трошок на старата машина. 

Да проследиме пример за одлуки за замена. Ситуација кога мора да се 
донесе одлука дали да се замени постоечка машина, за која не плаќа даноци. 
Новата машина чини, пример 9.000$ сега и има трошоци на одржување од 
1.000$ на крај од секоја година во следните 8 години. На крајот од осумте 
години машината ќе се продаде за 2.000$ по оданочување. 

Постоечката машина секоја година има растечки трошоци на одржување 
и нејзината вредност опаѓа секоја година, како што е наведено во табелата што 
следува: 

Година   Одржување  Остаток од оданочување 

Сегашност         0$                4.000$ 

       1 1.000                2.500 

       2 2.000                1.500 

       3 3.000                1.000 

                                                 
146 проф.д-р Никола Давидовиќ: Математички таблици за економисти, во 4 таблица интерес на интерес, 

стр.255, под n=4 периоди. 
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       4 4.000                       0 

 
Оваа табела покажува дека постоечката машина сега може да се 

продаде за  4.000$ по оданочување. Ако се продаде по една година отсега, 
продажната цена ќе биде 2.500$ по оданочување и 1000$ мора да се потрошат 
за одржување во таа година. За да се олесни пресметката, се зема дека 
трошокот за одржување се плаќа на крајот од годината. Машината има 
користен век од уште 4 години пред да се распадне односно машината ќе има 
вредност 0 на крајот од 4-та година. Ако притоа се земе предвид соочувањето 
со опортунитениот трошок од 15%, кога треба да се замени машината во таков 
случај? Во таков случај пристапот се сведува на споредување на годишниот 
трошок на новата машина со годишниот трошок на старата машина. Годишниот 
трошок на новата машина е еквивалентниот годишен трошок (ЕГТ). Прво треба 
да се пресмета тој трошок. 

Еквивалентен годишен трошок на новата машина- Сегашната  
вредност на трошокот на новата машина е како што следи: 

СВтрошок = 9.000$ +1.000$ х  -  = 9.000$ +1.000$ х (4,4873)147 - 2000$ х 

(0,3269)  =  12.833$. 
Вредноста од 2000$ е прилив, но на него  му се приоѓа како на негативен 

број бидејќи  го израмнува трошокот на машината. 
ЕГТ на новата машина е еднаков на: 

СВ/8-годишен ануитетен фактор од 15% =  =  = $2.860 

Оваа пресметка покажува дека купувањето на новата машина е 
финансиски еквивалентно со земањето на машината под наем за 2.860$ 
годишно. 

Трошок на старата машина – Оваа пресметка е позаплеткана. Ако се 
задржи старата машина една година, фирмата мора да плати трошоци за 
одржување од 1.000$ за една година отсега. Но, ова не е единствениот трошок 
за задржување на оваа машина уште една година. За нејзе ќе се добие 2.500$ 
на датумот 1 ако е задржана оваа машина уште една година, но би добиле 
4.000$ денес ако веднаш се продаде оваа стара машина. Ова намалување на 
приходите од продажба, исто така, повеќе од јасно е и трошок. 

Оттука, сегашната вредност на трошоците за задржување на старата 
машина за уште една година пред продажбата се еднакви на: 

4.000$ +  = 2.696$ 

Односно, ако се задржи старата машина уште една година  се добиваат 
4.000$ денес. Овие 4.000$ можат да се сметаат за опортунитетен трошок. 
Дополнително, треба да се плати 1.000$ за една година од сега. Конечно, се 
добива 2.500 $ една година отсега. Последната ставка се зема како негативен 
број бидејќи ги израмнува другите два трошоци. 

Иако обично паричните текови ги израмнуваме во сегашна вредност, до 
анализата полесно се доаѓа ако паричните текови ги изразиме во нивната идна 
вредност една година отсега. Оваа идна вредност е: 
2.696$ x 1,15 = 3.100$ 

Оттука, трошокот на задржување на машината уште една година е 
еквивалентен со исплата од 3.100$ на крајот на годината. 

Правење споредба – Да ги прегледаме сега паричните текови. Ако 
веднаш ја замениме машината, ќе се види дека нашиот годишен трошок  e  
2.860$, почнувајќи од крајот на годината. Овој годишен трошок ќе се случува 
засекогаш ако се заменува новата машина на секои осум години. Овоја паричен 
тек може да се претстави на следниов начин: 

                                                 
147 Види: проф.д-р Никола Давидовиќ: Математички таблици за економисти, во 4 таблица интерес на 

интерес, стр.263, под   n=8 периоди, 
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 Година 1 Година 2 Година 3 Година 4  … 

Трошоци од заменување 
на машината веднаш 

 

 2.860$ 

 

2.860$ 

 

2.860$ 

 

2.860$ 

  

 … 

 
Ако се замени старата машина по една година, трошокот од 

користењето на старата машина таа последна година може да се гледа како 
3.100$, и се плаќа на крајот на годината. По замената, годишниот трошок е 
2.860$, и почнува на крајот од две години. Овој годишен трошок ќе се случува 
засекогаш ако се заменува новата машина на секои осум години. Овој паричен 
тек може да се претстави на следниов  начин: 

 Година 1 Година 2 Година 3 Година 4  … 

Трошоци од користење на 
старата машина уште 
една година и потоа 
замена 

 

 3.100$ 

 

2.860$ 

 

2.860$ 

 

2.860$ 

  

 … 

 
Претставено вака  и нема толку за мислење. Секој повеќе би сакал да 

плати 2.860$ на крајот на годината. Оттука, треба да се замени старата машина 
веднаш за да се минимизираат  трошоците во годината 1148. 

Две последни забелешки би требало да се разгледат во врска со 
одлуката за заменување. Прво, да  се разгледа ситуација во која и старата 
машина генерира исти приходи. Бидејќи на приходите не влијае изборот на 
машината, приходите не ги вклучуваме во нашата анализа. Оваа ситуација е 
честа во бизнисот. На пример, одлуката да се замени било систем на греење 
или систем на климатизација во една канцеларија најверојатно нема да влијае 
на приходите на фирмата. Сепак, понекогаш приходите ќе бидат поголеми со 
новата машина. Тука пристапот лесно може да биде дополнет за да се соочи со 
различни приходи. Второ, сакаме да ја потенцираме важноста на овој пристап. 
Примените на овој пристап се сепоприсутни во бизнисот, од причини што секоја 
машина, порано или подоцна, мора да се заменува. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
148 Мора да се спомене една забелешка. Можеби одржувањето на старата машина е скапо во првата година, 

но потота поефтинува. Одлуката да се замени веднаш може да биде избрзана во тој случај. Затоа, треба да 

го провериме трошокот на старата машина во идните години. 

Трошокот за задржување на сегашната машина во втората година е: 

СВ на трошокот во време 1= 2.500$ + = 2.935$  

што има идна вредност од 3.375$(2.935 х 1,15). 

Трошокот за заржување на сегашната машина во годините 3 и 4 се исто така поголеми од ЕГТ на 

купувањето нова машина. Оттука, одлуката да се замени старата машина веднаш сепак е исправна. 
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XVI.  КОНВЕРТИБИЛНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, РАЗМЕНЛИВИ ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ И ВАРАНТИ   
 
Општи карактеристики на конвертибините хартии од вредност 

Кога зборуваме за конвертибилни хартии од вредност, треба да се 
наведе дека станува збор за обврзници или приоритетни акции кои имаат 
својство, односно можат да се претвораат во обични акции на истата компанија. 
Кога еднаш се претворени во обични акции, таквите акции не можат повторно 
да се разменуваат за обврзници или, пак, за приоритетни акции. Односот во кој 
се извршува замената помеѓу конвертибилните хартии од вредност и обичните 
акции може да се изразува било во конверзиска цена било во однос на 
конверзија. Конверзиската цена е еднаква на номиналната вредност на 
конвертибилните хартии од вредност, поделена во однос на конверзијата. 
Односот на конверзија, пак, претставува број на обични акции во кој 
конвертибилните хартии од вредност можат да се претворат. Односот на 
конверзија е еднаков на номиналната вредност на конверитибилните хартии од 
вредност, поделена со конверзиската цена. 

Условите на конверија не се константни со текот на времето. Некои од 
конвертибилните емисии можат да ја зголемуваат или намалуваат 
конверзиската цена. Пример, обврзница со номинална вредност од 1.000 
американски долари може да има конверзиска цена од 40$ по акција за 
следните пет години, 45$ по акција за нови други пет години, 50$ за трети пет 
години, итн. Имајќи го предвид овој пример, обврзницата во прометот се 
претвора во помал број на акции. 
 
Конверзиска вредност и премија на конверзиска вредност 
 Вредноста на конвертибилната обврзница може да се опише со помош 
на три компоненти: вредност на обична обврзница, вредност на конверзија и 
вредност на опција.  
Вредноста на конвертибилните обврзници зависи од вредноста на 
конверзијата. Вредноста на конверзија се состои од тоа колку би вредела 
обврзницата кога веднаш би биле конвертирани во обични акции по тековни 
цени. Обично, се пресметува вредноста на конверзија така што се множи бројот 
на обични акции што ќе се добијат кога обврзницата ќе се конвертира со 
тековната цена на обичната акција. 
Пример, ако конвертибилна обврзница се конвертира во 23,53 обични акции и 
ако обичните акции се продаваат по цена од 22,625$, во таков случај вредноста 
на конверзија може да се пресмета на следниов  начин: 23,53 х 22,625$ = 
532,37 $. Една конвертибилна обврзница не може да се продава по цена 
пониска од вредноста на конверзија. Арбитражата го спречува тоа. Што може 
да се случи ако конвертибилните обврзници се продаваат поевтино од 532,37$? 
Во таков случај инвеститорите би ги купиле обврзниците и ќе ги конвертираат 
во обични акции, па ќе ги продадат акциите. Во таков случај профитот ќе биде 
разлика меѓу вредноста на продадените акции и вредноста на конверзијата на 
обврзницата. Оттука, може да се каже дека конвертибилните обврзници имаат 
две минимални вредности: вредноста на обичната обврзница и вредноста 
на конверзијата. Вредноста на конверзијата е одредена од вредноста на 
конкретните акции на фирмата. 

Конверзиската вредност на една конвертибилна хартија од вредност 
претставува однос на конверзија на таа конвертибилна хартија од вредност 
помножена со пазарната цена на обични акции. Пример, ако акциите од 
одредена компанија се продаваат за 45$, конверзиската вредност изнесува 900 
долари (45 долари х 20). Обврзницата може да се продаде за номиналната или 
дадената вредност (1.000 долари), како антиципирање на идниот развој на 
обичните акции, како и поради тоа што обврзниците носат каматни исплати. Со 
продажбата на обврзницата за 1.000 долари и конверзивна вредност од 900 
долари, обврзницата ќе има 100 долари конверзивна премија, со тоа 
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претставувајќи ја разликата на доларот помеѓу пазарната вредност и 
конверзивната вредност. Обично, конверзивната вредност е под влијание на 
очекувањата од идните перформанси на обичните акции. Тоа значи дека 
доколку инвеститорите се оптимисти во врска со изгледите на обичните акции, 
во таков случај премијата би можела да биде поголема. Конвертибилните 
хартии од вредност на инвеститорот му носат фиксен принос од обврзници или 
одредена дивиденда од приоритетните акции. Покрај тоа, инвеститорот добива 
и можност за конвертирање (претворање) на ковертибилните хартии од 
вредност во обични акции, со што се стекнува со право за учество во можна 
распределба на добивка поврзана со фактот дека станува сопственик во 
компанијата. Со оглед на користење на опција, според која компанијата може 
да ги продава конвертибилните хартии од вредност и по понизок принос од тој 
кој инаку би требала да го плати на емисијата за чиста обврзница или 
приоритетна акција.  

Што се однесува до цената на конвертибилната хартија од вредност, во 
моментот на емисија ќе има повисока цена од нејзината конверзиска вредност. 
Ваквото отстапување, односно разлика е позната како премија на 
конверзиската вредност. Таквата разлика често се изразува како процент од 
конверзиската вредност. Инаку, за повеќе емисии на конвертибилни ХВ 
конверзиската премија се движи меѓу 10 до 20%. За компанија која забележува 
раст, конверзиската премија може да биде со повисок процент. За компанија 
која бележи умерен раст, конверзиската премија би можела да биде близу 10%. 
Речиси без исклучок, конвертибилните ХВ овозможуваат цена на повлекување 
- отповикување. Ова својство на отповикување претставува карактеристика за 
чиста обврзница или приоритетна акција, што на компанијата и дава можност 
да ја отповика својата ХВ. Целта на отповикот се состои во тоа што 
корпорацијата е присилена да се спроведе конверзија, а конверзиската 
вредност на некоја конвертибилна ХВ е значително над нејзината цена на 
отповикување. 

Кога конвертибилната ХВ (пример, обврзница) е почетно издадена, се 
определува размер на конверзија во однос на обичните акции. Овој размер го 
покажува бројот на обични акции во кои обврзниците можат да се конвертираат. 
Да земеме дека во 2010 година корпорација Х пуштила во оптек 20 милиони 
денари на 25 години, 6% конвертибилни обврзници, со секоја обврзница од 
1.000 денари конвертибилна во 20 обични акции. Овде размерот на конверзија 
од 20 може исто така да биде наречен цена на конверзија. Како може да се 
добие цена на конверзија? Тоа се постигнува со делење на номиналната 
вредност на обврзницата со размер на конверзија од 20. Во случајов цената на 
конверзијата изнесува 50 денари (1.000 : 20= 50). Исто така може да се добие 
размерот на конверзијата ако се подели номиналната вредност на обврзницата 
со цената на конверзија (1.000:50 денари= 20). 

Обично кога обврзницата е издадена, договорот може да ги 
специфицира одредбите за конверзија, како што се дадени во продолжение: 
                               Конверзивна цена                  Конверзивен размер 
Први пет години...................... 40                                25,0 акции 
Следни три години.................. 45                                22,2 акции 
Следни две години...................50                               20,0 акции 
Следни пет години...................55                              18,2 акции. 

Да претпоставиме дека цената на обичната акција се искачи од 45 на 60 
денари за акција, тогаш коверзиската привилегија станува прилично вредна. 
Обврзниците, кои се конвертибилни во 20 акции, ќе се искачи на најмалку 1.200 
денари, а можеби и повеќе. Но, што ќе се случи доколку обичната акција оди во 
спротивен правец? Ако обичната акција почне наместо да оди од 45 на 60 
денари, да се движи од 45 на 25 денари, во тој случај вредноста на 
конвертибилната обврзница ќе опадне како реакција на опаѓањето на обичната 
акција, но прашањето кое во овој случај се поставува е дали ќе опадне сè до 
нејзината конверзиска вредност од 500 денари (20 х 25 денари за акција)? 
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Одговорот би бил - не, од причини што обврзницата сè уште ќе има вредност 
како на каматно-носечка хартија од вредност. Имено, ако пазарната стапка на 
каматата кај издавањето редовен долг со слични рокови на достасување (25 
години) и квалитет изнесува 8%, во таков случај проценувањето на обврзницата 
има чиста вредност од 785,46 денари.149 Речиси сите емисии на конвертибилни 
обврзници се подредени на други доверители. Токму тој факт дава можност на 
заемодавателот да го третира конвертибилниот подреден долг или 
конвертибилните приоритетни акции, како дел од база на главнина, при 
проценување на финансиската состојба на емитентот. Поинаква е состојбата со 
конвертибилната обврзница која не е подредена.  

Во контекст на напред наведеното, може да се извлече заклучок дека 
инвеститорите во обичните акции на корпорацијата препознаваат тренд на 
потенцијално разводнување на нивната положба пред да се случи вистинското 
конвертирање. Дури за потребите за сметководствените известувања, 
компанијата која има конвертибилни хартии од вредност или варанти во оптек 
мора да ја објавуваат заработката по акција на таков начин што секој што ќе го 
чита финансискиот извештај може да го воочи потенцијалното разводнување. 
Имено, мора да пријави заработка по акција врз две основи. Првата се 
однесува на примарна заработка по акција, каде заработката по акција се 
пресметува како да е еквивалент на обичната акција (ХВ чија примарна 
вредност зависи од нивната способност да бидат претворени или разменети за 
обични акции) што разводнувањето на заработката по акција, претворени или 
искористени.  Втората е потполно разводнета заработувачка по акција, која 
претпоставува претворање на сите потенцијлно разводливи ХВ.  

Од особена важност претставуваат сметководствените разгледувања за 
конвертибилните ХВ. Со оглед на тоа што сите конвертибилни хартии од 
вредност можат да генерираат дополнителни обични акции во иднина, во таков 
случај потенцијалниот ефект на разводнувањето (додавање нови акции кон 
капиталните структури) треба да се земе предвид. Сметководството има 
применето различни мерки за доходот по акција со текот на годините, притоа 
заменувајќи ги од речиси примарните доходи по акција и целосно разводнетите 
доходи по акција со основни заработки по акција и разводнети заработки по 
акција.  Во 1997 година, Financial Accounting Standards Board издаде “Earnings 
per share” Statement of Financial Accounting Standards N0, 128, кој ги опфати 
приспособувањата кои мора да бидат направени во случај кога се пријавува 
доходот по акција. 

Да проследиме пример на една компанија XYZ, со цел да ги провериме 
финансиските сметки и од нив да пронајдеме како пријавениот доход по акција 
не е приспособен за конвертибилните ХВ и истиот се однесува како основен 
доход по акција: 
Табела 49: 

1. Капиталниот дел од билансот на состојба: 
Обична акција (1 милион акции по номинална вредност од 
10 долари) 

 
 
10.000,000 

          4,5% конвертибилни обврзници (10.000 обврзници од 1.000 
долари; 
          конвертибилни во 40 акции за обврзница или вкупно 
400.000 
          акции) 

 
 
 10.000,000 

         Задржана добивка  20.000,000 

         Нето вредност $40.000,000 

2. Кондензиран биланс на успех  

           Доход пред камата и даноци  $ 2.950,000  

           Камата (4,5% од 10 милиони долари од конвертибилите)        450,000 

                                                 
149 ) Види повеќе: Stanley B. Block & Geoffrey A. Hirt: Основи на финансиски менаџмент, 

McGraw-Hill Irwin, 2008, стр.582. 
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           Доход пред оданочување     2,500,000 

           Даноци (40%)     1,000,000 

          Доход по оданочување  $ 1,500,000   

3. Основен доход за акција 
 
Доход по даноци         $ 1,500,00 
------------------------- =   ------------------- = $1,50 
Обични акции                 1,000.00 

 

  

 
Разводнетиот (дилутивен) доход по акција се приспособува за целиот 

потенцијал за разводнување од издавањето на некои нови акции од обичните 
кои произлегле од конвертибилните обврзници, конвертибилните приоритетни 
акции, варанти или некоја друга опција. Со споредување на основниот со 
разводнетиот (дилутивен) доход за акција придонесува за аналитичарот или 
инвеститорот да изградат критериум за потенцијалните ефекти од овие ХВ. Од 
анализираната компанија XYZ произлегува дека разводнетиот (дилутивен) 
доход по акција, со претпоставка дека 400,000 нови акции ќе бидат создадени 
од потенцијалната конверзија, а во исто време се редуцира каматната исплата, 
која би се појавила како резултат на конверзијата на долгот со обични акции. 
Ако преданочната каматна исплата на конвертибилната обврзница изнесува 
450,000 долари, во тој случај постданочниот каматен трошок (270,000 долари) 
ќе биде заштеден и додаден назад на доходот. Постданочниот каматен трошок 
е определен со множење на каматните исплати со еден минус даночната 
стапка, или 450,000 долари (1-40%) = 270,000 долари.  
 
Разводнет доход      Приспособен доход по даноците 
по акција            = --------------------------------------------------- 
                                 Неисплатени акции+ Сите конвертибилни ХВ 
 
                    Пријавен доход                Каматна заштеда 
               $ 1,500,000 + $ 270,000         $ 1,770,000    
            = ------------------------------ =     ----------------------= $1,26  
                1,000,000 + 400,000                1,400,000 
 
 
Употребата на конвертибилните хартии од вредност 

Вообичаено се користат конвертибилните хартии од вредност, како 
финансирање со одложени обични акции. Иако овие конвертибилни ХВ се долг 
или приоритетни акции, тие по својата суштина претставуваат одложени обични 
акции. Компаниите кои ги емитуваат овие конвертибилни ХВ очекуват во 
иднина тие да бидат претворени во обични акции. Со продажбата на 
конвертибилни ХВ корпорацијата наместо обични акции создава помалку 
разводнување во заработката по акција, како сега - така и во иднина. На 
прашањето: зошто е тоа така, објаснувањето се состои во тоа што 
конверзиската цена на конвертибилната ХВ е повисока од цената на емисијата 
на нова емисија на обични акции. Имено, некоја корпорација за да прибере 
капитал со емисија на обични акции, мора да ја понуди таквата емисија под 
цената со цел да се продаде на пазарот. Тоа значи, на пример, ако тековната 
цена на обична акција од некоја компанија А е 40$ и ако компанијата сака да 
прибере капитал со емисија на обични акции мора да ја понуди таа емисија под 
цената, пример за 36$ по акција. За да прибере капитал од 18 милиони 
американски долари, емисијата треба да содржи 500.000 дополнителни акции. 
Од друга страна, ако оваа компанија се определи да продаде една 
конвертибилна емисија, во тој случај може да одреди конверзиска цена која ќе 
биде над тековната цена на една акција. Ако конверзиската премија е 15%, 
конверзиската цена ќе биде 46$ по акција. И сега да се појде од 
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претпоставената 18 милионска емисија на конвертибилни ХВ, бројот на 
дополнителни обични акции по конверзијиата би бил: 
                     18 милиони $/46$= 391.305 
 

Од ова се гледа дека потенцијалното разводнување со примена на 
ковертибилната емисија е помало од тоа кое би било со емисија на обични 
акции, бидејќи 500.000 обични акции е повеќе наспроти 391.305, за 108.695 
акции. 

Постои и друга предност за компанијата при користење на 
конвертибилни ХВ, која се состои во тоа што каматната стапка на обврзницата 
или стапката на дивиденда на приоритетната акција е пониска од стапката која 
компанијата би требало да ја плати при емисија на чиста обврзница или чиста 
приоритетна акција. Изразот чиста се користи за да се прави разлика меѓу 
емисија на конвертибилни ХВ, во чија содржина се наоѓаат обврзници, и 
приоритетни акции и емисија, која подразбира само приоритетни акции или 
само обврзници поединечно. За малку ризичните компании, прифаќањето на 
инвеститорите на новиот долг може да зависи од специјалното засладување, 
како што е способноста на конвертирање во обична акција. Обично, 
конвертибилните обврзници се атрактивни за компании кои веруваат дека  
нивните акции тековно се потценети. Заради наведените предности кои ги 
носат со себе, конвертибилните ХВ стануваат атрактивни за инвеститорите.  
 
Принудна конверзија   

Издавањето на конвертибилни ХВ од страна на компанијата е 
проследено со очекување дека овие ХВ во одреден временски рок во иднина ќе 
бидат конвертирани-претворени во обични акции. Тоа им овозможува на 
инвеститорите слободно да изберат да ја искористат својата опција во кое било 
време да ја разменат конвертибилната ХВ за обични акции. Таквата слобода им 
дава можност на инвеститорите да ги задржуваат ваквите конвертибилни ХВ, 
особено во случај кога цените на обичните акции (содржани во 
конвертибилните ХВ) почнуваат да растат, што доведува до пораст и на цената 
на конвертибилните ХВ, а исто така во текот на животот, на конвертибилните 
хартии од вредност, примаат редовна исплата на камата или дивиденда на 
приоритетните акции. Инаку, постојат конвертибилни ХВ кои на обичните акции 
не им донесуваат дивиденда150 и таквите им се во прилог на сопствениците на 
конвертибилните ХВ кои не сакаат да ги претвораат овие ХВ во обични акции. 
Со други зборови, инвеститорот би требало да ја одложи конверзијата колку 
што е можно подолго. Во интерес на компанијата е наместо моментални 
акционери да ги присили на конверзија штом конверзиската вредност ја 
надмине цената на отповикување-  одземајќи им ја на тој начин опцијата од 
сопственикот на опцијата. На тој начин, од страна на компанијата се врши 
елиминација на трошокот на плаќање камата на конвертибилна обврзница или 
дивиденда на конвертибилна приоритетна акција. Основната алатка кај 
принудната конверзија претставува правото на повлекување. Повлекувањето, 
односно отповикувањето зависи од тоа со што се соочува инвеститорот во 
даден момент, дали вредноста на обичната акција расте што подразбира 
пораст и за конвертибилната хартија од вредност или обратно ако пазарната 
вредност на обичната акција опаѓа, што влијае на опаѓање и на вредноста на 
конвертибилната хартија од вредност. За да се присилат на конверзија, 
компаниите кои емитуваат хартии од вредност обично мораат да ја повлечат-
отповикаат својата емисија. Доколку повлекувањето-отповикот треба да се 
прогласи за успешен, во таков случај пазарната цена на хартијата од вредност 
мора да биде значително повисока од цената на повлекувањето-
отповикувањето, со што кај инвеститорите ќе се создаде интерес за 

                                                 
150 ) Кога компанијата плаќа дивиденда на обичните акции, би било во интерес на сопствениците 

на конвертибилните ХВ по сопствена желба да ја претворат во обични акции. 
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претворање во обични акции, наспроти прифаќање на пониска цена на 
повлекувањето -отповикот. Во практиката се смета дека 15% премија на 
конверзиската вредност над цената на отповик претставува доволен простор за 
евентуално можно снижување на пазарните цени, што ќе ги присили 
инвеститорите да ги претвораат своите хартии од вредност. Да претпоставиме 
дека конверзиската цена на некоја конвертибилна обврзница (1.000 денари 
номинална вредност) би можела да биде 50 денари, а цената на 
отповикувањето е 1.080 денари. Во таков случај треба да се добие дека 
конверзиската вредност на обврзницата би била еднаква на цената на 
отповикот, при што пазарната цена на акцијата мора да биде 1.080 денари 
поделена со 20, или 54 денари по акција. Доколку обврзниците се отповикани 
при пазарна цена од 54 денари, многу од инвеститорите би ја прифатиле 
цената на отповикот наместо претворање на ХВ во обични акции. Несомнено, 
во таков случај компанијата треба да врати готовина за многу обврзници, 
притоа поништувајќи ја делумно причината за изворното финансирање. 
Компанијата за да осигури готовина треба за потполна конверзија да причека со 
отповикот на обврзницата до оној момент додека конверзиската вредност не 
достигне ниво од 15% над цената на отповикот, цена која инаку одговара на 
пазарната цена на обичната акција од приближно 625 денари по акција. И при 
ваква цена, инвеститорот кој ја прифатил цената на отповикот се соочува со 
значајна опортунитетна загуба.  

Да проследиме успешни конвертибилни обврзници за кои сė уште не е 
употребено правото за повлекување-отповикување: 
 Табела 50: 
 

Варант, купон 
доспеаност 

Тековна 
вредност 

Тековна цена 
за 

повлекување 

Тековен 
принос 

Дивиденден 
принос од 

обични акции 

Elan Corp. 
6.5s2008 

$ 2.246,30   $ 1.000,00   2,89%       0,0% 

Equinih 2.5s2024   1.242,40      1.000,00   2,01       0,0 

GTECH Holdings 
1,75s2021 

 
  2,409,50 

       
      1.000,00 

 
  0,73 

 
      1,0 

Haris 
Corp.2,75s2021 

 
  2,409,50 

      1.000,00  
  1,32 

 
       0,2 

Komag 2s2024   2.087,60       1.000,00   1,27        0,0 

Legg Mason Inc 
0s2031 

 
  1,481,30 

 
       NCB* 

 
  0,00 

 
       0,0 

Pan American 
Silver 5,25s2009 

  2,102       1.000,00   2,50%        0,0 

St.Mary 
Land&Ehploration 
6,25s2022 

 
 
   3,076,30 

 
 
     1.000.00 

 
 
   2,03 

 
 
      0,8 

Schlumberger 
1,5s2023 

 
   1,494,00    

 
       NCB* 

 
   1,00 

 
      0,0 

Sierra Health 
Services 
2,25s2023 

 
   4,230,80 

 
       NCB* 

 
    0,53 

 
      0,0 

Sirius Satellite 
Radio 3,52008 

 
   4,862.50 

 
       NCB* 

 
    0,72 

 
      0,0 

Walter Industries, 
Inc. 3.75s 2024 

 
   2,845,70 

 
     1,011.30 

 
    1,32 

 
      0,3 

NCB= noncallable обврзници (без право на повлекување за предвремена 
отплата); 
Извор: Value Line Convertible Bond Survey, јануари 2006 г.; Mergent Bond Record, 
јануари 2006 г. Преземено од Stanley B. Block & Geoffrey A. Hirt: Основи на 
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финансиски менаџмент, McGraw-Hill Irwin, 2008, стр.586. 
 

 
Во продолжение ќе дадам објаснување како се одвива целата активност 

околу повлекувањето на обврзниците за да се спроведе конверзијата во обични 
акции. Во функција на ова објаснување да се послужиме со податоците што се 
дадени во претходниот преглед. Имено, ќе го наведеме податокот за Walter 
Industries, Inc, чии купон обврзници достасуваат во 2024 година и кои носат 
принос од 3,75%. Во време на емисија, оваа компанија ја има утврдено идната 
привилегија за повлекување на обврзница со 5% над номиналната вредност, со 
што обврзницата со номинала од 1.000,00 долари иницијално е препроценета 
на 1.050 долари. Кај повеќе обврзници обично иницијалната повлекувачка 
премија се движи од 5 до 10% и подлежи на промена во текот на времето. Кај 
наведената компанија пазарната цена на нејзината акција расте, што се 
рефлектира на раст на вредноста на обврзницата со регистрирана вредност од 
2.845,70 долари за обврзница. Во меѓувреме повлекувачката цена опаднала 
годишно од нејзината почетна вредност од 1.050 долари до нејзино тековно 
ниво од 1.011,30 долари. За инвеститорот на оваа обврзница, дополнително се 
создаде право на размер на конверзија од 56,03 од обичните акции (вреднувани 
како 48,92 долари за акција) вредни 2.740,99 долари. При одлука на 
инвеститорот да ја повлече обврзницата, во тој случај тој ќе има право да 
избере 56,03 акции или пак повлекувачка цена од 1.011,30 долари. Се разбира 
дека доколку конверзиската вредност е над повлекувачката-отповикувачка цена 
кога обврзницата е повлечена, рационално е да се определува за акциите 
наместо за готовинската исплата. Во случајот со избраната компанија Walter 
Industries, Inc 56,03 акции помножени со пазарната цена вредат 1.730 долари 
повеќе од повлекувачката цена (2.740,99 долари – 1.011,30 долари). 
 
Поттикнување на конверзија 

Компаниите користат начини на поттикнување на конверзија кај 
сопствениците на конвертибилни ХВ, со поставување на забрзување или 
пораст на конверзиските цени по вообичаени временски интервали во иднина, 
со што, практично се постигнува константен притисок од страна на компанијата 
врз сопствениците на обврзниците да ги претвораат, со претпоставување дека 
конверзиската цена е релативно висока. Тоа се постигнува на тој начин што ако 
е предвиден раст на конверзиската цена од 50 денари на 56 денари, на крајот 
од следниот месец тоа ќе ги поттикне сопствениците на конвертибилни 
обврзници да ги претворат своите ХВ (обврзници) пред тој период, се разбира, 
доколку сите други параметри останат непроменети. Во случај на инертност на 
инвеститорите на ваквите информации и не преземањето активности за 
претворање, тие ќе примаат помал број обични акции.  

За поттикнување на конверзијата може да се користи и друг начин кој се 
состои во зголемување на дивидендата на обичните акции, со што обичната 
акција се прави да биде поатрактивна. Во некои случаи може приходот од 
дивидендата да го надмине приходот од каматата што се добива од 
конвертибилната ХВ (обврзница). 

Политика на конверзија  
На фирмите често им се доделува откупна опција за обврзницата. 

Типичните аранжмани за откуп на конвертибилната обврзница се едноставни. 
Кога се врши откуп на обврзницата, имателот има околу 30 дена да избере од 
следниве можности: 

1. Да ја конвертира обврзницата во обични акции според односот на 

конверзија. 

2. Да ја продаде обврзницата и да ја добие цената на откупната опција во 

готовина.  
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Се поставува прашање што треба да направат имателите на обврзници? Во 
случај кога вредноста на конверзија на обврзницата е повисока од цената на 
откупната опција, конверзијата е подобра од предавањето на обврзницата, а 
ако вредноста на конверзијата е помала од цената на откупната опција, 
предавањето е подобро од конверзијата. Ако вредноста на конверзијата е 
поголема од цената на откупната опција, откупната опција во таков случај ја 
присилува конверзијата. Се поставува прашањето, што треба да прават 
финансиските менаџери во таков случај? Откупот на обврзниците не ја менува 
вредноста на фирмата како целина. Но, една оптимална откупна политика ќе 
им биде од корист на акционерите на сметка на имателите на обврзници. 

Имателите на обврзниците би посакувале од акционерите да ги откупат 
обврзниците во ситуација кога пазарната вредност на обврзниците е пониска од 
цената на откупната опција. Со тоа акционерите би им давале на имателите на 
обврзници дополнителна вредност. Обратно, кога вредноста на обврзниците ќе 
порасне над цената на откупната опција, имателите на обврзниците би сакале 
акционерите да не ги откупат обврзниците, бидејќи на имателите на обврзници 
би им било дозволено да го задржат вредното средство. Оттука, може да се 
каже дека, останува само една политика, а тоа е политиката што ја 
максимизира вредноста на акционерите и ја минимизира вредноста на 
имателите на обврзници. Обврзницата треба да се откупи кога нејзината 
вредност е еднаква на цената на откупната опција. 
 
 

Конвертибилни обврзници наспроти обични акции 
Да се земе разгледување на ситуација кога фирма размислува за издавање 

и конвертибилни обврзници и обични акции  за  конечно, сепак да се одлучи за 
издавање конвертибилни обврзници. Прашање кое се поставува е: кога ваквата 
одлука би била од корист за фирмата, а кога би и наштетила?  

Прво, кога цената на акциите подоцна расте, така што конверзијата е 
препорачлива, и за фирмата е подобро што издала конвертибилни обврзници 
наместо обични акции. Да земеме, пример, на фирма која со цел да обезбеди 
300 милиони долари, за инвестирање во нова фабрика и опрема, издава 6,75 % 
конвертибилни обврзници со достасување во 2026 година. Издадените 
конвертибилни обврзници имаат амортизациски фонд и опција за откуп. Покрај 
тоа секоја конвертибилна обврзница може да се конвертира во 23,53 обични 
акции на фирмата во кое било време пред достасување. Бројот на акции 
добиени за секоја обврзница (23,53 во овој пример) претставува однос на 
конверзија. Бидејќи номиналната вредност на секоја конвертибилна обврзница 
е 1.000$, цената на конверзијата изнесува 42,50$ (= 1.000$/23,53). Имателите 
на обврзницата можат да се откажат од обврзниците со номинална вредност од 
1.000$ и да добијат 23,53 обични акции од фирмата. Ова претставува 
еквивалентно на плаќањето 42,50$ (=1.000$/23,53) за секоја добиена обична 
акција на фирмата. Кога фирмата ги издавала своите конвертибилни 
обврзници, нејзините обични акции се продваа за 22,625 $ по акција. Цената на 
конверзија од 42,5$  претставува 88% повисока од тековната цена на обичната 
акција. Овие 88% се нарекуваат премија на конверзија.  

Конвертибилните опции се речиси секогаш заштитени од поделби на 
акциите и акциските дивиденди. Тоа значи, дека доколку обичните на фирмата 
што се разгледува, беа поделени во однос два спрема еден, односот на 
конверзија ќе беше зголемен од 23,53 на 47,06. 

Второ, цената на акциите подоцна паѓа или не расте доволно за 
конверзијата да биде оправдана. Ниедна фирма не сака цената на нејзините 
обични акции да паѓа. Но, ако цената на акциите веќе паднала, за фирмата би 
било подобро  претходно да издала акции наместо конвертибилни обврзници. 
Во таков случај фирмата би имала корист од издавањето обични акции со цена 
повисока од подоцнежната вредност на акциите. Но, треба да се има предвид 
дека, падот на цената на обичните акции немаше да влијае многу врз 
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вредноста на конвертибилната обврзница, бидејќи вредноста на обичната 
обврзница служи како долна граница. 

Оттука, како резиме: произлегува дека во споредба со обичните акции, 
за фирмата подобро е да издаде конвертибилни обврзници ако цената на 
нејзините обични акции потоа порасне. За фирмата е полошо да издаде 
конвертибилни обврзници ако цената на нејзините обични акции потоа падне. 
Но, треба да се нагласи дека, не може да се предвиди идната цена на акциите 
на ефикасен пазар, па, оттаму и не може да се тврди дека издавањето 
конвертибилни обврзници е подобро од издавањето на обични акции. 
 
Вредност на конвертибилните хартии од вредност 

Овие хартии од вредност, како изведени, за инвеститорите имаат 
двозначна вредност - нивната поединечна вредност како обврзница или 
приоритетна акција и нивна потенцијална вредност како обични акции. На тој 
начин инвеститорите добиваат заштита со поседувањето на овој вид на ХВ. 
Заштитата се обезбедува со самиот механизам кој се активира кај овој вид ХВ. 
Имено, доколку пазарната цена на акциите порасне, во таков случај вредноста 
на конвертибилната обврзница во голема мера е одредена од нејзината 
конверзиска вредност (ако расте пазарната цена на обичната акција, тоа влијае 
да се зголемува конверзивната вредност). Обратно, ако дојде до опаѓање на 
пазарната цена на обичните акции, во тој случај инвеститорот го активира 
механизмот на негово држење за обврзницата, која заради фактот што таа е 
каматоносечка хартија од вредност, што и овозможува одбрана во 
зачувувањето на своја вредност.  

Впечаток е дека со конвертибилните обврзници се остварува ефект на 
ограничување на ризикот, а се максимизира потенцијалниот принос. Но, дали  
тоа така функционира во практиката? Пример, да разгледаме ситуација кога 
една конвертибилна обврзница која почнува да ја зголемува својата вредност, 
да речеме на 1.100 или на 1.200 денари -  механизамот на долна заштита сега 
станува безначаен. Во случај кога дното на чистата вредност на обврзницата е 
на ниво, на пример, од 800 денари, во таков случај инвеститорот ако сака да 
купи конвертибилна обврзница од 1.200 денари, тој ќе биде изложен на 
потенцијална загуба од 400 денари. Ако истовремено на пазарот, што не се 
исклучуваат и такви случаи, дојде и до пораст на каматните стапки, тоа може да 
доведе до паѓање на долната вредност или чистата вредност на обврзницата 
со што се создава надолен ризик. Втора негативност поврзана со 
конвертибилните обврзници е во тоа што од купувачот постојано се бара да 
прифаќа под-пазарни каматни стапки на долговниот инструмент. Обично, 
каматната стапка на конвертибилните ХВ е пониска за 1/3 од оние кои важат за 
инструменти со слична ризична класа во времето на издавање.151 Непосредна 
вредност на обврзницата претставува цената по која слична, но 
неконвертибилна обврзница на иста компанија се продава на отворен пазар.  
          n       I                F 
Vsb  = ∑  ---------- + ---------   
         t=1  (1 +i)t       (1+i) t 
 
каде: Vsb = претставува директна вредност на обврзницата од            
конвертибилната ХВ; 
           I = годишна исплата на име камата дефинирана според купонската 
                 стапка;  
           F = номинална вредност на обврзницата; 
           n = број на периоди до конечно достасување; 

                                                 
151 ) Stanley B. Block & Geoffrey A. Hirt: Основи на финансиски менаџмент, McGraw-Hill Irwin, 

2008, стр.584. 
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           i   = пазарен годишен принос до достасување на слична, но 
конвертибилна обврзница од иста компанија. 
 

Вредноста на конверзиските хартии од вредност можат да се 
дефинираат како акција и обврзница. Вредноста на конвертибилната 
обврзница како акција, зависи од пазарната цена на обичната акција. 
Вредноста, пак, да повториме, е бројот на обични акции за кои конвертибилната 
обврзница е заменлива, помножено со пазарната цена на акцијата.Така, 
доколку пазарната цена на акцијата се зголемува, вредноста на 
конвертибилната обврзница исто така се зголемува. Кога цената на обичната 
акција е под конверзионата цена, вредноста на конвертибилната обврзница е 
пониска од нејзината номинална вредност. И обратно, ако цената на обичната 
акција е над конверзионата цена, конверзионата вредност на конвертибилната 
обврзница е поголема од нејзината номинална вредност. Така, особината на 
конвертибилност, овозможува да се остварат капитални добивки преку 
зголемување на цената на обичните акции за кои обврзницата е заменлива. 
  Вредноста на конвертибилната обврзница како долг зависи од: 
купонската стапка, стандардниот ризик од каматни неплаќања, должината на 
рокот на доспевање, провизијата за откуп и пазарните каматни стапки. 
Инвестициската  вредност на обврзницата може да се детерминира преку 
дисконтирање на купонските приноси (плаќања) и номиналната вредност на 
ковертибилната обврзница на денот на доспевање (под претпоставка таа  да не 
биде конвертирана), по дисконтна стапка еднаква на стапката на принос која се 
добива од сличен долг. Како обична обврзница, вредноста на конвертибилната 
обврзница како долг флуктуира зависно од промените на пазарните каматни 
стапки. Кога каматните стапки се зголемуваат, вредноста на конвертибилната 
обврзница се намалува. Во обратен случај, кога каматните стапки се 
намалуваат, вредноста на обврзницата се зголемува. Оваа зависност е таква 
поради тоа што купонската стапка на обврзницата е фиксна. Важноста на 
вредноста на обврзницата како долг е особено голема поради нејзината улога 
да ја поставува т.н. подна (најниска) цена (floor price). Кога цената на обичната 
акција е под конверзионата цена, чистата вредност на обврзницата обезбедува 
најниска, подна вредност, под која вредноста на конвертибилната обврзница 
нема да падне. Кога цената на акцијата е над конверзионата цена, 
минималната цена на конвертибилната обврзница нејзината вредност станува   
како акција. Во ваков случај конвертибилната обврзница се нарекува прикриен 
капитал (equity in disguise). 

Вредноста на конвертибилната обврзница како хибридна хартија од 
вредност152  Несомнено, дека при ниска цена на акцијата, подната цена на 
конвертибилната обврзница нема да падне под нејзината чиста вредност, 
вредноста како обична обврзница и при доволно висока цена на акцијата, 
цената на конвертибилната обврзница ќе се изедначи со конверзионата 
вредност по акција. Помеѓу овие два екстремни случаја, конвертибилната 
обврзница најчесто се тргува по цена со премија, која е над вредноста како 
капитал и над вредноста како долг. 

Овој сооднос е обработен во пример за 6-процентна, 20-годишна 
конвертибилна обврзница, која има конверзионо рацио од 40 акции. Пазарната 
каматна стапка изнесува 8 проценти. При ниски цени на акциите (5 и 10 долари) 
пазарната цена на конвертибилната обврзница е иста како и нејзината 
вредност како обичен долг и премијата над цената на акцијата е висока. На 25 
долари по акција, конверзионата цена, т.е. пазарната цена на конвертибилната 
обврзница е 1.100 долари, што ги надминува вредноста како долг за 296,36 
долари и вредноста како акција за 100 долари. При значително повисока цена 
на обичната акција на компанијата, 40 долари за акција, пазарната цена на 

                                                 
152Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield and Jaffres Jaffe.(1999).Corporate finance. Mc.Graw-

Hill, стр.122 
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конвертибилната обврзница е иста како и нејзината вредност како акција, па со 
тоа и премијата над вредноста како долг е значително висока (796,36 долари). 

Примерот илустрира дека како што цената на обичната ација расте, 
премијата што се плаќа над вредноста како долг се зголемува.Тоа е како 
резултат на одликата за конвертибилност на конвертибилната обврзница и на 
фактот дека чистиот долг(обичната обврзница како долг) станува помалку 
важна како што цената на акцијата се зголемува. 

Од друга страна, постои можност конвертибилната обврзница да биде 
отповикана кога пазарната цена на акцијата ја надмине конверзионата цена, 
што ќе ја присили конверзијата. На пример, ако претпоставиме дека 
конвертибилната обврзница е купена за 1.420 долари, а компанијата издавач ја 
отповикува обврзницата кога цената на акцијата е 35 долари.Така, имателите 
на конвертибилни обврзници ќе ги конвертираат нивните обврзници во капитал, 
примајќи 1.400 долари за обврзница (40 акции х 35 долари), што резултира со 
20 долари загуба по обврзница. Оттука, со зголемување на цената на обичната 
акција и нејзиниот притисок за намалување на премијата над цената на 
акцијата, пазарната цена на конвертибилната обврзница се приближува, 
конвергира до вредноста на конвертибилната обврзница како акција. 

Одредена компанија има во оптек 9 процентна конвертибилна обврзница 
со рок на достасување од 20 години, со номинална вредност 1.000 денари или 
90 денари. Преведено во полугодишен купонски ануитет значи 4,5% од 
номиналната вредност на обврзницата од 1.000 денари или 45 денари. Доколку 
компанијата сака да ја продава оваа обврзница на тековниот пазар, 
полугодишниот принос треба да изнесува 6% за да биде атрактивна за 
инвеститорите. Најниската чиста вредност (или во литературата се користи и 
терминот како замена за чиста вредност уште и подна вредност) на оваа 
конвертибилна обврзница би била 774 денари.  
(Vsb = (45 денари) (PVIFA 6%, 40 ) + 1.000 (PVIF6%, 40) = 45 х 15,046 + 1000 х 
0,097= 677 + 97= 774 денари).  

Што би сугерирала таа чиста вредност на обврзницата, доколку 
пазарната цена на обичната акција толку многу падне, што ќе придонесе до тоа 
вредноста на конверзијата да стане занемарлива, притоа цената на 
конвертибилната обврзница би паднала само до 774 денари. При оваа цена 
обврзницата би се продавала  како директна или чиста обврзница, одржувајќи 
ги постојните приноси на обврзницата, за таквата класа на хартии од вредност. 
Во контекст на ова треба да се наведе дека директната вредност на 
обврзницата за конвертибилна обврзница не е константа во текот на својот 
живот. Таа е променлива и зависи од: 1) движењето на каматната стапка на 
пазарот на капитал и 2) од промените на финансискиот ризик на компанијата. 
Односот на движењето на каматните стапки на пазарот на капитал со 
директната вредност на обврзницата е обратнопропорционален. Тоа значи дека 
ако каматните стапки пораснат, тоа повлекува опаѓање на директната вредност 
на конвертибилната обврзница. Само ако дојде до пораст на каматната стапка 
од 6 на 7%, директната вредност на конвертибилната обврзница ќе падне од 
774 денари на 667 денари.  
 

Финансирање преку варанти 
Варантот (warrant) претставува хартија од вредност што ја издава 

компанијата  и со која му дава право, но не и обврска, на имателот да купи 
одреден број обични акции од претпријатието по фиксна цена, во одреден 
временски период. Секој варант прецизно го наведува бројот на акции што 
имателот може да го купи, извршната цена, како и рокот на истекување. 
Реализационата цена означена во варантот, во моментот на емисијата е 
повисока од тековната пазарна цена на акцијата, поради што неговата 
реализација во моментот на емисијата е неисплатлива.  Меѓу варантите и 
куповните опции постојат сличности.  Блискоста на варантите со куповните 
опции зборува и фактот што тие  фактори кои ја определуваат вредноста на 
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една куповна опција, влијаат врз  цената на варантите таа да биде над долната 
граница, и тоа се:  

1. Варијансата на паритетите од акциите, 

2. Времето до датумот кога рокот истекува, 

3. Безризична каматна стапка, 

4. Цената на акциите, 

5. Извршната цена. 

 Инаку варантите се нарекуваат уште и поттикнувачи на капиталот, од 
причини што тие обично се издаваат во комбинација со приватно пласирани 
обврзници, односно во поголемиот број случаи, варантите се доделуваат на 
обврзниците при издавањето. Во договорот за заем се наведува дали 
варантите може да се одделат од обврзницата т.е. дали може да се продаваат 
одвоено. Обично, варантот може веднаш да се оддели. Варантите кои се 
издадени и закачени за самата обврзница, се продаваат зедно со неа и со тоа 
ја зголемуваат нејзината вредност. 

Понекогаш варантите не се продаваат, туку им се доделуваат бесплатно 
на кредиторите на фирмата или на купувачите на обврзници при емисија на 
обврзници. Ваквата постапка има за цел обврзниците да станат поатрактивни, 
односно да се обезбеди нивната емисија со понизок трошок на капиталот. 

Варантот претставува релативно долгорочна опција за купување на 
обични акции по одредена извршна цена (вообичаено повисока од пазарната 
цена во време на издавањето на варантот) на одреден временски рок (кој често 
трае неколку години, а во некои случаи и вечно). Варантот често овозможува 
опција за купување на дел од обична акција за секој варант кој се поседува, но 
може да се работи и за 2 акции, 3 акции или 2,54 акции. Со други зборови, тоа 
значи дека во намера за купување на 1 акција сопственикот на варантот мора 
да депонира (полага) 12$ по акција. Таа цена на извршување може да биде 
фиксна или подвижна (унапредувачка) во текот на време. Пример, извршната 
цена може да се зголеми од 12$ на 13$ по три години, па на 14$ по уште три 
години. Цена на извршување или извршна цена (премија) претставува цена по 
која обичната акција, која е поврзана со варантот или опцијата, може да се 
купува во текот на одреден временски период. Бидејќи варантот претставува 
само една опција за купување на обична акција, сопствениците на варанти 
немаат право на каква било готовинска дивиденда која се исплаќа на обичните 
акции, ниту пак имаат гласачка сила. Кога станува збор за обична акција која е 
поделена или, пак, дивиденда објавена, опциската цена на варантот обично се 
приспособува за да се вкалкулира таа промена. Варантите понекогаш се 
емитуваат како финансиски засладувач во нудењето на обврзници, а тие можат 
да овозможат фирмата да издаде долг кога ова не би било можно на друг 
начин, поради рејтингот за лош квалитет или опкружување на висока каматна 
стапка. Варантите обично се одвоени од издавањето обврзница. Тие имаат 
своја сопствена пазарна цена и општо се тргуваат на њујоршката берза. Кога 
варантите се одвоени, тогаш индивидуалниот долг кон кого тие биле поврзани 
останува да опстојува како самостојна обврзница. Практиката потврдува дека 
цената на обврзницата ќе опадне, а нејзиниот принос ќе се зголеми веднаш 
штом ќе се одвојат варантите. Варантот е високошпекулативен финансиски 
дериват, од причини што истиот е зависен од пазарното движење на основната 
обична акција и нема сигурна вредност. Тоа значи дека ако обичната акција на 
фирмата е нестабилна, во таков случај вредноста на варантите може 
драматично да се менува. 

Извршување на варант. Кога се извршуваат варантите, доаѓа до 
зголемување на обичната акција на компанијата. Дури и повеќе, долгот кој бил 
емитиран заедно со варантите останува во оптек, по претпоставка варантите да 
се одвојуваат. Во време на издавање на варантот, цената на извршување се 
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одредува над пазарната цена на обичната акција. Премијата често е околу 15% 
над вредноста на акцијата.  
 Значи, цената на реализација претставува производ од тековната цена 
на акцијата и премијата, или: 
 
Цена на реализација = тековна цена на обична акција + премија =40$ + 
(премија 15%) =46$ 

Обезбедувањето на дополнителен нов капитал со извршување на 
варант се врши со долг кон кој има припоено варанти. Обврзницата, како 
должнички инструмент, носи купонска камата со 11%. Со секоја обврзница 
(1.000$ номинална вредност) инвеститорот добива еден варант кој му дава 
право да купува четири обични акции по цена од 30$ по акција. 

Оваа операција на капитализација може да се проследи во своите фази - 
пред финансирање со долг, по финансирањето и по целосното извршување на 
опцијата на варанти (во милиони $): 
Табела 51: 
Капитализација 

 Пред 
финансирањ
е 

По 
финансира
ње 

По  
реализациј
а 

Обврзници       25      25 

Обични акции 
(10$ номинална 
вредност) 

    10      10      11 

Дополнително 
уплатен капитал 

         2 

Задржана 
добивка 

    40      40      40 

Траен капитал 
на акционерите 

    50      50      53 

Вкупна 
реализација 

    50      75      78 

 
Задржаната заработка останува непроменета. Притоа емисијата на 

обврзници ниту е доспеана ниту е повлечена - отповикана. Реализирајќи ја 
својата опција, сопствениците на варантите купуваат 1.000,000 акции по цена 
од 30$ по акција, или вкупно 30 милиони $. Резултатот од тоа е зголемување на 
капитализацијата за наведената сума од 30 милиони $. За разлика од 
присилното извршување кое е својствено кај опцијата на конверзија 
повлекувајќи ја конвертибилната хартија од вредност, кај реализацијата на 
опцијата на варантот не може да се оствари со присила. На тој начин не може 
да се контролира кога и дали, воопшто, варантот ќе се реализира (изврши), и 
кога ќе дојде до прилив на нов капитал во компанијата.  Тоа што е можно е само 
датумот на истек кој може да ја одреди границата колку долго варантот ќе важи 
и ќе биде нереализиран. 
 

Вреднување на варанти 
Вредноста на варантите им трае само до датумот на истек, потоа тие 

стануваат бескорисни. Вредноста на варантот пред истекот зависи од тоа 
колкава е цената на обичните акции споредена со извршната цена на варантот- 
цена која претпријатието ја поставува за користење на право да се купи обична 
акција.  
     Инвеститорите за да ги вреднуваат варантите, мораат да бидат во состојба 
да ја изнајдат извршната вредност. Извршната вредност, пак, го претставува 
износот што се заштедил при купувањето на обични акции со искористување на 
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варантот наместо да се купува обична акција директно на отворен пазар. 
Доколку нема заштеда, извршната вредност изнесува нула. 
     За пресметување на извршната вредност на варантот се користи следнава 
равенка:153                             

XV = (M – XP) × N 
  каде што:   XV = извршна вредност на варантот;  
                       M = пазарна цена на акциите; 
                     XP  = извршна цена на варантот; 
                       N = број на акции кои може да се купат ако 
                              варантот се изврши.  

Да претпоставиме дека варантот од фирмата А му дава право на 
инвеститорот да купи четири обични акции, по извршна цена $50/акција, во 
текот на идните три години. Ако моменталната цена на обична акција е $60, 
извршната вредност на варантот, според наведената равенка, ќе биде 
следнава: 

XV = (M – XP) × N = ($60 – $50) × 4= $40 
 

Оттука, извршната вредност изнесува $50. 
     Во случај пазарната цена на обичната акција да е $50 или и пониска, тогаш 
извршната вредност на варантот ќе биде нула. Ова поради фактот што би 
имале опција да се купи обична акција по цена која не е ништо подобра од 
редовната пазарна цена на акцијата.  
     Разликата помеѓу пазарната цена и извршната вредност се нарекува 
временска вредност на варантот. Варантите имаат временска вредност бидејќи 
ако цената на обичните акции оди нагоре, извршната вредност се зголемува со 
левериџ и без ограничување (поради фиксната извршна цена).  Доколку, од 
друга страна, цената на обичната акција паѓа, извршната вредност нема да оди 
подолу од нула. Кога цената на обичната акција е на или под извршната цена, 
никаква натамошна штета не може да се случи на извршната вредност.  
     Извршната вредност би била нула доколку цената на обичната акција е на 
или под извршната цена, но таа никогаш не може да биде негативна. Во 
продолжение во табелата се претставуваат извршните вредности за варантот 
од фирмата А за различни можни вредности на акциите.154  
 

 
Пазарна 
цена на 
обични 
акции 

 
Извр
шна 
цена 

 
Број 
на 

акции  

 
Извршн

а 
вреднос

т  

 
$100 

 
$50 

 
4 

 
$200 

$  90 $50 4 $160 
$  80 $50 4 $120 
$  70 $50 4 $ 80 
$  60 $50 4 $  40 
$  50 $50 4 $   0 
$  40 $50 4    $   0 
$  30 $50 4 $   0 
$  20 $50 4 $   0 

 

 
Од прикажаното во табелата се забележува дека без оглед колку 

пазарната цена на обичната акција оди испод $50, извршната вредност 

                                                 
153 Gallagher, T.J., Andrew, Jr., J.D., Financial Management: Principles and Practice, Prentice-Hall International, 

Inc., New Jersey, 1997., p. 383. 
154   Gallagher, T.J., Andrew, Jr., J.D., op. cit., p. 384. 



 322 

останува на нула. Но, кога вредноста на обичната акција оди $50, во тој случај 
извршната вредност се зголемува со значително побрзо темпо од соодветниот 
пораст на цените на акциите. Разликата помеѓу потенцијалните бенефити ако 
цената на акцијата расте (неограничено и се искористува) во однос на 
потенцијалната загуба (ограничена) е таа што му ја дава на варантот неговата 
временска вредност.  
     Поради оваа временска вредност, варантите ретко се реализираат во 
ситуации кога се близу до достасување, дури и кога извршната вредност е 
голема. Ова е од причини што ако варантот се искористи, тогаш се реализира 
само извршната вредност. Во случај варантот да биде продаден на друг 
инвеститор, продавачот реализира извршна вредност плус временска 
вредност. Временската вредност се приближува кон нула кога се приближува 
датумот на истекот. Колку што е поголема нестабилноста на цените на акциите, 
како и колку што е поголемо времето до истек, поголема е и пазарната 
вредност на варантите. Ако цената на акциите е нестабилна, цените на акциите 
полесно може да се зголемат, што на сопственикот на варантот ќе му 
овозможат корист од уште поголемото зголемување како резултат на 
левериџот. Кога цените на обичните акции паѓаат, не може да се изгуби повеќе 
од платената цена. Колку што е повеќе време останато до истекот односно 
достасување, подобри се можностите  за големи промени на цените на акциите, 
нагоре или надолу. Оттука, асиметријата на позитивните страни на варантите и 
потенцијалот на лошите страни му даваат на варантот поголема вредност. 

Со оглед на тоа што вредноста на варантот е во тесна поврзаност со 
цената на обичната акција, може да се одредува внатрешната вредност на 
варантот:  
I = (M – E) x N 
I=  внатрешна вредност на варантот; 
N= број на обични акции кои можат да се купат со еден варант; 
M = пазарна цена на една обична акција; 
E = извршна (реализациона) цена на варантот врзана за купување на N број на 
обични акции. 

За поблиско објаснување на функционирањето на варантот во својот 
живот и неговата поврзаност со цената на обичната акција, ќе дадеме преглед 
на поврзаност на определувањето на цените дадени со налози: 
Табела 52: 

Фирма, места на 
список со налози и 
датум на истек 

Цена 
на 
варант 

Цена 
на 
акциј
а 

Примен
ета цена 

Број на 
акции 

Внатрешн
а 
вредност 
$ 

Шпекул
. 
премија 
$ 

Arena Resources 
ASE, OTC 8/09.08 

 18,50$ 27,80
$ 

  7,32$  1,00  20,48$  -1,98 

Chart Industris 
OC,OTC 9/15/10 

 30,00 63,55 32,97  1,00  30,58  -0,58 

Coastal Bankshares 
OTC,OTC 2/13/10 

   0,46   5,96   5,00  1,00    0,96  -0,50 

Expedia 
OTC,OTC 2/4/09 

   4,99 21,65 31,22   0,50    0,00   4,99 

Magelan Health 
Services 
OTC, OTC 1/5/11 

   7,65 31,31 30,46   1,00    0,85   6,80 

Redback Networks 
OTC,OTC 8/29/08 

   7,00 14,01   9,50   1,00    4,51   2,49 

SpectraSite 
OTC,OTC 2/10/10 

149,00 80,87 16,00   2,00 129,74 19,26 

Vertical Health 
Solutions 

   1,25   0,51   1,22   1,00     0,00   1,25 
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OTC,OTC 4/20/08 

OTC= Over-The-Counter, NYSE= New York Stock Exchange 
      Извор: Value Line Convertibles Survey, 24 февруари 2003 г. Преземено од 
Стенли Блок и Џефри Хирт. (стр.589) 

 
Ако варантот носи во себе опција за купување на една обична акција, на 

пример, со цена од 9,5 долари по акција, со користење на формулата I = (M – E) 
x N, во тој случај внатрешната вредност на варантот ќе биде 4,51 долари или 
(14,1-9,50) х 1. Но, со оглед на фактот што варантот има време да делува и да 
претставува ефективно средство за шпекулирање во тргувањето, може да се 
продаде, да речеме, по цена од 7,00 долари по варант или 2,49 долари повеќе 
од неговата внатрешна вредност.  

Бидејќи варантот претставува и ефективно средство за шпекулативно 
тргување, тој поседува и шпекулативна премија која се пресметува со помош на 
цената на варантот и неговата внатрешна вредност, или:  
                                  S = W – I 
 
S  = шпекулативна премија; 
W = цена на варантот; 
I    = внатрешна вредност. 
 

Користејќи ги претходните податоци може да се пресмета 
шпекулативната премија со помош на наведената формула:                      
                                   S = W – I 
                            $ 2,49 = $7,00- $4,51 

Од прегледот на претходната страна може да се види дека двете акции 
на компаниите (Expedia и Vertical Health Solutions) немаат внатрешна вредност, 
но сè уште имаат варантна цена. Во ваков случај, инвеститорите покажуваат 
спремност да платат 1,25 долари за варантите на Vertical Health Solutions и 
покрај тоа што цената на обичната акција е под примената цена за 71 долар (51 
долар наспроти 1,22 долари). Инвеститорот кој дава 1,25 долар за овој варант, 
во тој случај ќе мора да го следи растот на цената на акцијата за 2,47 долари 
(1,25= 1,22) пред да се прекине инвестицијата. Се разбира, ако на пазарот се 
појави тенденција на раст на цената на акцијата, проследено на моменти со 
добра заработка, во таков случај не се исклучува можноста цената на акцијата 
на компанијата да покаже пораст од два или три пати поголем за период од две 
години, на тој начин ќе го награди сопственикот на варантот. 

Кога пазарната цена на поврзаните (во варантот) акции е помала од 
извршната односно реализационата цена на варантот, теоретската цена на 
варантот во тој случај е нула и се вели дека тој се тргува „без пари”. Ако, пак, 
вредноста на поврзаните акции ја надминува реализационата односно 
извршната цена на варантот, во тој случај теоретската вредност на варантот е 
позитивна и тогаш се вели дека варантот се разменува „во пари”.  

Главната причина што варантот се продава по цена која е повисока од 
неговата теоретска вредност се состои во можноста да се користи ефектот на 
ливериџ. Имено, ако се има предвид дека секој варант што се поседува дава 
можност да се купи една обична акција и доколку реализационата односно 
извршната цена е, на пример, 10$, а притоа обичната акција би се продавала 
по 12 $ секоја поединечно, во тој случај теоретската вредност на варантот би 
била 2$. Но, да претпоставиме дека цената на обичната акција се зголемила за 
25%, на 15 $ за секоја акција поединечно, со тоа теоретската вредност на 
варантот ќе се зголеми од 2$ на 5$, што претставува пораст од 150%. За 
инвеститорите посебно е атрактивна можноста да се зголеми добивката кога 
обичната акција се продава околу нејзината реализациона, односно извршна 
цена. Особено е важно што за одредена доларска инвестиција инвеститорот 
може да купи повеќе варанти отколку обични акции. Притоа ако цената на 
обичните акции се зголеми, инвеститорот ќе заработи повеќе пари на варантите 



 324 

отколку што тоа може да го постигне со еднаквата доларска инвестиција во 
обични акции.  

Да проследиме какво е однесувањето на цената на обичната акција и 
внатрешната вредност на варантот, како и пазарната цена на варантот и 
внатрешната вредност на истиот, особено при високи степени на вредност. Или 
со други зборови, како ќе се однесуваат шпекулантите при тенденција на раст 
на цената на обичната акција. Обично, кога цената на акцијата е релативно 
ниска, пример, 25 долари, а варантот се наоѓа на ниво од 5 долари, во таков 
случај движењето на акцијата од 10 поени може да значи 200% заработка во 
вредноста на варантот, како што може да се види на левата страна од 
следнава табела. 

Табела 53: се однесува на силата на вреднувањето на варантите: 

Ниска цена на обична акција 
Цена на акција, $25; цена на варант 
$5* 
+10-поени во движење на цената на 
акција 
Нова варантна цена, $15 (10 - поени 
заработка  

Висока цена на обична акција 
Цена на акција, $50; цена на варант 
$30 
+10 -поени во движење на цената на 
акција 
Нова варантна цена, $40 (10 - поени 
заработка 

Процентуална заработка на варант= 
$10/$5 х 100= 200% 

Процентуална заработка на варант= 
$10/$30 х 100= 33% 

*Цената на варантот, секако, би била поголема од 5 долари поради 
шпекулативната премија. Се користи $5 поради олеснување во 
пресметувањето. Преземено од Stanley B. Block Geoffrey A.Hirt „Основи на 
финансиски менаџмент”, McGraw-Hill Irwin, 2008, превод, стр.591. 

 
Од табелата може да се забележи дека на повисоките нивоа на 

вредноста на обичната акција голем дел од силата (моќта) се губи. Особено тоа 
е видливо при вредност на обичната акција од $50 и вредноста на варантот која 
е на ниво од $30, во тој случај движењето за 10 поени кај акцијата повлекува 
(генерира) само 33% заработка кај варантите. Објаснувањето за друга причина 
која ги тера шпекулантите да плаќаат ниска премија за повисоки цени кај 
обичните акции е заради постоење на помала долна заштита. Тоа со други 
зборови значи дека продажба на варант по цена од 30$ при пазарна цена на 
акцијата од 50$ станува поподложно на надолно движење, отколку варант со 5$ 
или 10$ кога обичната акција се наоѓа на ниво од 20$. 

 
Разлика помеѓу варантите и куповните опции  
Од аспект на имателот на варантот, овој финансиски дериват 

(инструмент) е сличен на куповните опции за обични акции. Варантите обично 
имаат датум на истекување кој е со подолги времетраења од тие на куповните 
опции. Гледано од аспект на претпријатие, варантите се многу поинакви од 
куповните опции за акциите на фирмата. Најважната разлика по која се 
разликуваат варантите од куповните опции се состои во тоа што куповните 
опции се издаваат од поединци, а варантите се издаваат од фирмите. Кога 
се извршува еден варант, фирмата мора да издаде нови обични акции. Значи, 
со секое извршување на варант, бројот на акции во оптек се зголемува (за 
разлика од тоа, кога се извршува куповна опција, бројот на акциите во оптек не 
се менува), со што издавањето, а особено извршувањето на варантот има за 
цел “разводнување” на управувањето, како и добивката по акција.  

Вредноста на варантите при секундарното тргување  се формира, пред 
сè, како резултат на разликата помеѓу пазарната цена на акциите и нивната 
реализациона цена на варантот. Општиот модел за формирање на т.н. 
теоретска вредност на варантот гласи: 

      ТВВ =(ПЦ-РЦ) х н 
ПЦ= пазарна цена на акцијата; 
РЦ=нејзината реализациона цена според варантот; 
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н=  е бројот на акции што можат да се купат со еден варант. 
Пазарната цена на варантот се формира околу неговата теоретска 

вредност и обично е нешто поголема од теоретската вредност. 
 
 
ПРАВА НА АКЦИИ  
При емисија на  нови акции, фирмите често ја користат можноста 

новоемитуваните акции да им се понудат прво  на постојните акционери, по 
привилегирани услови. Во одредени ситуации, може да се предвиди во статутот 
на фирмата превентивно право, што во таков случај, фирмата мора секоја нова 
емисија на обични акции прво да им ја понуди на постоечките акционери. 
Ваквата можност го гарантира пропорционалниот сопственички дел на секој 
сопственик. Емисијата на обични акции на постоечките акционери се нарекува 
понуда на права. На секој акционер му се издава опција да купи определен број 
нови акции од фирмата по одредена цена во определен временски период, по 
кој опцијата истекува. Условите на опцијата се прикажани како сертификати 
познати како варанти на акции или права. Со таквите права често се тргува на 
берзите за хартии од вредност или преку шалтер. За реализација на ваквата 
можност, фирмите што планираат да емитуваат акции во иднина издаваат т.н. 
права на купување акции, како посебен вид опција, достапна само на постојните 
акционери. Правата на купување акции претставуваат посебен вид  хартии од 
вредност кои им дваат на своите  сопственици можност да купат акции од 
новата емисија по однапред утврдена цена. Ваквата цена за разлика од 
варантите, при емисијата на правата е пониска од пазарната цена на акциите 
(обично таа се движи околу 10-20%). Тоа, ги стимулира постојните акционери 
да ги реализираат правата и да купат акции по повластена цена. Компанијата 
која издала права на акции може да дозволи на постоечките акционери да купат 
фиксен број акции по одредена цена во рок од, пример, 2 месеца.  

Условите на опцијата се прикажани како сертификати познати како 
варанти на акции или права и со таквите права често се тргува на берзите за 
хартии од вредност или преку шалтер. Треба да се потенцира дека процесот на 
издавање права се разликува од процесот на издавање акции за готовина. 
Постоечките акционери се известуваат за тоа дека им се дава толку права за 
секоја акција што ја поседуваат, обично тоа е едно право по акција. 
Извршувањето се случува кога акционерот врши исплата кај агент на фирмата 
(обично банка) и ги предава потребниот број права. Акционерите имаат неколку 
избори: 1) да се запишат за целиот број акции на коишто имаат право, 2) да ги 
продадат сите права или 3) да не прават ништо и да остават правата да 
истечат. Меѓутоа, остануваат следниве прашања кои се поставуваат обично 
пред финансиските менаџери, а тоа се: 1) по која цена ќе им биде дозволено на 
постоечките акционери да ги купат новите акции?; 2) колку права ќе им бидат 
потребни за купување на една акција? и 3) каков ефект ќе има понудата на 
правата на постоечката цена на акцијата? 

По однос на цената на запишување, при понуда на права, тоа е цената 
по која постоечките акционери им е дозволено да купат акции. Секако, 
рационален акционер би се запишал за понуда на права само ако запишаната 
цена е пониска од пазарната цена на акцијата на денот кога истекува понудата. 
Пример, ако цената на акцијата е 20 денари, а запишаната цена е 22 денари, 
ниту еден акционер не би се запишал. Имено, зошто би платил 22 денари за 
нешто што вреди 20 денари. 

Што се однесува за потребниот број на права за купување акција, кога се 
сака да се обезбеди нов дополнителен акцинерски  капитал, од 5.000.000 
денари, компанијата оди на нова емисија на акции по цена што е далеку 
пониска од пазарната цена на акцијата, пример ако цената на акцијата е 20 
денари, со новата емисија се оди со цена од 10 денари, при што вкупниот 
потребен нов акционерски капитал што треба да се обезбеди со новата емисија 
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на акции се дели со запишаната цена и со тоа се добива бројот на новите акции 
кои треба да бидат издадени, или: 

Број на нови акции =  

Конечно, ефектот од понудата на правата за цената на акцијата може да 
се објасни со проследување на движењето на цената на акцијата. Имено, ако 
првично цената на акцијата била 20 денари и под претпоставка постојните 
акционери да поседуваат 2 акции пред понудата на правата, во тој случај 
вкупната вредност на уделот на секој  постоен акционер изнесува  2 х 20 = 40 
денари. Оттука, акцонерот што има 2 акции ќе добие 2 права. Компанијата при 
понудата на права на акционери со две права може да им дава можност да 
купат една дополнителна акција по цена од 10 денари. Во тој случај вкупниот 
удел  на акционерот што ќе ги употреби овие права и ќе купи нова акција ќе се 
зголеми за три акции и со тоа вредноста на новиот удел би изнесувал 40+10=50 
денари (првичната вредност од 40 денари + 10 денари платени на 
компанијата).Со оглед на тоа што акционерот сега поседува три акции, цената 
по акција би паднала на 50/3= 16,67 денари. 

Разликата меѓу старата цена од 20 денари и новата цена од 16,67 
денари го отсликува фактот дека старите акции имале право за запишување на 
новата емисија. Ваквата разлика мора да биде еднаква на вредноста на едно 
право, или со други зборови, 20-16,67=3,33 денари. 

Треба да се каже дека како што постои датум без дивиденда, овде 
постои датум без права. Имено, лице што има купено акција пред датумот без 
права ќе ги добие правата кога тие ќе се дистрибуираат. Лице кое ја купило 
акцијата на или по датумот без права нема да ги добие правата. 

Акционерите можат да ги искористат своите права или да ги продадат. 
Вредноста на едно право се одредува со помош на следнава равенка: 

ТВП=                          (1) 

Кога се продава правото издвоено од акцијата, неговата пазарна цена е 
пониска од претходно, во случајов едно право има вредност од 3,33 денари 
наспроти цената на акцијата со право од 16,67 денари. 

Оттука, произлегува дека новата пазарна цена на акциите на 
компанијата по понудата на правата ќе биде помала од таа што беше пред 
понудата (од денари претходно 20 денари на 16,67 денари по понудата на 
правата). Колку што е помала запишаната цена, толку поголем ќе биде падот на 
цената при понуда на права.  

Конечно, која е практичната употребна вредност на примената на 
правата на акција денес? Се разбира, примарната цел на емисијата на права 
на акции се состои во задржување на постојната сопственичка структура , 
односно задржување на доминантната позиција во компанијата од страна на 
главните акционери и по новата  емисија на акции. Ова претставува инструмент 
на заштита на постојните менаџери и акционери од т.н. непријателско 
преземање на компанијата. 
 
Дериватни хартии од вредност 

Од насловот може да се забележи дека станува збор за изведени 
финансиски инструменти чија вредност е деривирана од основната хартија од 
вредност која ја имаат во себе. Меѓу најважни од овие хартии од вредност се: 
опциите и фјучерсите (секако дека и варантите спаѓаат во овие хартии од 
вредност, но тие се веќе третирани посебно). Вредноста на овие хартии од 
вредност се деривира од основната хартија од вредност. Во случајот со 
опциите од акционерски капитал, вредноста се изведува од обичните акции, 
додека кај фјучерсите за владини обврзници или благајнички записи вредноста 
се изведува од овие владини хартии од вредност, а кај фјучерсите за нафта и 
пченица ги поседуваат овие артикли како детерминанти на нивните основни 
хартии од вредност. 



 327 

 
Опции 

Опциите (options) претставуваат контингентни побарувања во смисла 
дека нивната вредност е условена од вредноста на некој друг финансиски имот 
во одреден временски период. Опциите се нарекуваат дериватен финансиски 
инструмент, поради тоа што нивната вредност е изведена од вредноста на 
некој друг т.н. примарен финансиски инструмент. 

Од што зависи вредноста на опцијата? 
Како и секое друго средство на тргување, така и опцијата има своја 

пазарна цена, по која се врши размената меѓу купувачите и продавачите.  
Се разбира, цената секогаш зависи, пред сè, од односот на понудата и 

побарувачката. Но, постојат и одредени објективни фактори кои влијаат врз 
формирањето на цените на опциите. Како прв фактор е разликата меѓу 
тековната цена на акцијата и реализационата цена означена во опцијата. Друг 
важен  фактор претставува времето до достасување. Колку што е подолг 
периодот до достасување, толку и вредноста на опцијата ќе биде поголема. 
Ова особено се однесува за американскиот тип на опции. Објаснувањето е дека 
подолгиот временски период дава можност за веројатност во придвижување на 
цените на акциите (содржани во опцијата) ќе се придвижат кон посакуваното 
ниво за купувачот. Покрај наведените фактори, може да се набројат и други 
фактори кои влијаат врз формирањето на цените на опциите, особено станува 
збор за: општото ниво на каматните стапки, а особено  на безризичната стапка 
на принос, варијабилитетот на приносите на односната акција искажан преку 
стандардната девијација и сл. 

По однос на вреднувањето на опциите во литературата постојат 
различни решенија. Но, како поедноставно и пософистицирано решение се 
смета т.н. биномен модел за вреднување. Овој модел поаѓа од две можни 
идни состојби  во поглед на нивото на цените на акциите кои се содржани во 
опциите, каде што едната промена се однесува на пораст, а другата на пад на 
цената при што и обете имаат еднаква веројатност на настанување. Во случај 
на потреба од опфаќање на дополнителни можности, се задаваат нови две 
состојби на секоја од претходно одредените и на тој начин се разгранува 
моделот добивајќи облик на дрво на одлучување. 

Кога се зборува за опциите, треба да се потенцира дека тие се еден вид 
непотполн договор, поради тоа што купувачот на опцијата има одредено право 
да ја купи или продаде специфицираната финансиска или реална актива, но не 
и обврска тоа навистина (без последици по него) да го стори. Тоа значи дека 
ако купувачот на опцијата не мора да ја продаде или купи активата, тој тоа ќе го 
направи само доколку за тоа има интерес. Единствената обврска за купувачот е 
да ја купи опцијата, односно да ја плати опционата премија (option premium), а 
продавачот на опцијата да ја добие премијата и за тоа е обврзан да го направи 
тоа што од него го бара купувачот.  

Многу често компаниите ги наградуваат своите највредни службеници со 
опции од обични акции, како дел од нивниот надомест. Овој вид на опција е 
многу слична на варантот. На вработениот може да му се даде право да купи, 
пример, 10.000 акции од компанијата каде е вработен по цена од 25 $ за акција. 
Опцијата во обични акции за вработените може да биде со рок на траење од 5 
до 10 години, при што се очекува тоа да ги мотивира вработените да бидат 
фокусирани на вредноста на акциите. 

Во светот на опциите постојат различни видови опции, т.е. основни облици 
во кои се јавуваат опциите се: 

1. опции за купување и за продажба (call options & put options); 
2. права на акции (stock rights); 
3.  варанти за купување на акции (stock-purchase warantes). 
Опциониот договор го сочинуваат три основни елементи: 
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1. Цена на извршување на опцијата (exercise или strike price) која 
претставува цена која претходно е фиксирана – на денот на 
склучувањето на опциониот договор. 

2. Рокот на достасување е рокот во кој важи опциониот договор. Во 
согласност со овој основен елемент на опциониот договор може да се 
издвојат два типа на опции: 
- европски тип на опции и 
- американски тип на опции (поголем дел од опциите со кои се тргува 

на берзите во САД и во другите земји претставуваат американски тип 
на опции).  

Кај европскиот тип на опции реализацијата на правото од опцијата е можна 
само на денот на достасување на опцијата, додека, пак, кај американскиот тип 
реализацијата на правото од опцијата е можна во текот на целиот рок на 
достасување на опцијата. 

3. Опциона премија претставува цена по која може опцијата да се продаде 
или купи на пазарот т.е. тоа е пазарна цена на опцијата. Опционата 
премија во себе вклучува две компоненти:  
3.1. Вистинска вредност (intrinsic value) –Vi: која е разлика помеѓу 

тековната пазарна цена на акцијата на одреден ден и цената на 
реализација односно извршување на опцијата: Vi= St- x; 

3.2. Временска вредност (time value) – Vt: временската вредност 
претставува разлика помеѓу опционата премија (Op) и 
вистинската вредност: Vt=Op – ( St – x). 

 
Опциите се класифицираат како call опции и put опции. Во натамошниот 

текст ќе ги опишеме секоја поединечно од овие два вида опции, истакнувајќи го 
начинот на исплата во облик на движење на цените на основните активи.  
 
Call опции 

Call опција претставува опција која му дава право на купувачот, не 
обврска, да ја купи основната хартија од вредност од продавачот на опцијата по 
однапред одредена реализациона (извршна) цена на однапред одреден датум. 

Тоа што купувачот на опцијата треба однапред да го направи е да плати 
надоместок т.н. премија. Таа премија претставува промптен негативен паричен 
тек за купувачот на call опцијата. Но, купувачот потенцијално очекува профит во 
иднина, доколку цената на обичната акција биде повисока од извршната цена 
(износ кој ја надминува премијата) по истекот на опцијата. Ако цената на 
основната актива е повисока од Х (т.н. добитна опција), во тој случај купувачот 
може да ја изврши опцијата, купувајќи ја активата по Х и продавајќи ја веднаш 
на пазарот по тековна пазарна цена, повисока од Х. Обратно, доколку цената 
на основната актива е помала од Х по истекот на опцијата (т.н. губитничка 
опција), поради што купувачот на опцијата нема да ја изврши опцијата (т.е. 
нема да ја купи активата Х кога пазарната цена е помала од Х). Во таков случај 
опцијата останува неизвршена. Идентичен случај е и кога цената на основната 
актива е изедначена со Х, поради што по истекот на опцијата таа останува како 
т.н. неутрална опција. Единствениот трошок кој го прави купувачот на опцијата 
е премијата на опцијата без други парични текови. 
 
Вредноста на куповната опција на денот на истекување 

Да се одговори директно на ова значи дека тоа зависи од вредноста на 
конкретниот вид акции на денот на истекување. Да земеме дека цената на 
акциите на ИБМ е 130 долари на денот кога рокот истекува. Купувачот на 
куповната опција има право да ги купи конкретните акции по извршна цена од 
100 долари. Да се има право за купување на нешто што е 100 долари кога 
вреди 130 долари очигледно е добра работа. Вредноста во ова право е 30 
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долари (=130$-100$) на денот кога рокот истекува155. Ако цената на акциите е 
поголема од извршната цена, во тој случај станува збор за профитабилна 
куповна опција. Во спротивно, ако цената на обичните акции е пониска од 
извршната цена, станува збор за непрофитабилна куповна опција. Во таков 
случај имателот нема да го врши откупот. Пример, ако цената на акциите на 
денот кога рокот истекува е 90 долари, ниту еден рационален инвеститор нема 
да ја изврши куповната опција. Во таков случај сопственикот на куповната  
опција може да ја напушти опцијата. Како последица, ако цената на акциите на 
ИБМ е пониска од 100 долари на денот кога рокот истекува, вредноста на 
куповната опција ќе биде 0 долари. Оттука, вредноста на куповната опција нема 
да биде разликата меѓу цената на акциите на ИБМ и 100$, каква што би била 
кога имателот на куповната опција би имал обврска да го изврши откупот. 
Да проследиме исплата на ваква куповна опција на денот кога рокот истекува: 

                  Исплата на датум на истекување 

Ако цената на акцијата е 
помала од 100$ 

Ако цената на акцијата е 
поголема од 100$ 

Вредност на куповна 
опција 

                            
                   0$ 

 
   Цена на акција- 100$ 

 
Фактори што ја определуваат вредноста на куповната опција 
Во две групи можат да се поделат факторите што ја определуваат вредноста на 
куповната опција.Во првата група се вбројуваат карактеристиките на договорот 
за опција, кои се состојат во две основи карактеристики на договорот: 
извршната цена и рокот на истекување. Втората група фактори се  фактори кои 
влијаат врз  цената на куповната опција и се поврзани со карактеристиките на 
акциите и на пазарот. 
Извршната цена  Порастот на извршната цена ја намалува вредноста на 
куповната опција. Пример, да земемe дека постојат две куповни опции за акции 
што се продаваат по 60 долари. Првата куповна опција има извршна цена од 50 
долари, а втората има извршна цена од 40 долари. Овде јасно е дека попрво би 
се избрала куповната опција со извршна цена од 40 долари, од причини што 
таа носи профит од 20 долари (=60$ -40$). 
Рокот на истекување  Вредноста на американската куповна опција мора да 
биде висока најмалку колку вредноста на инаку идентична опција со пократок 
рок на истек. Во продолжение ќе разгледаме пример со две американски 
куповни опции:  
Едната има рок на достасување од 9 месеци, а другата истекува за 6 месеци. 
Деветмесечната куповна опција ги има истите права како шестмесечната 
куповна опција, а освен тоа има дополнителни 3 месеци во кои овие права 
може да се исполнат. 
Цената на акциите  Под услов се друго да е еднакво, колку повисока е цената 
на акциите, толку повредна е куповната  опција. На пример, ако акциите се 
вредни 80 долари, една куповна опција со извршна цена од 100 долари не 
вреди многу. Ако акциите пораснат до 120 долари, откупната опција станува 
многу повредна.  
  
Клучниот фактор: Варијабилноста на конкретното средство 
Колку е поголема варијабилност на конкретното средство, толку станува 
повредна куповната опција. Да претпоставиме дека пред самиот истек на рокот 
на куповната опција, цената на акциите ќе биде или 100 долари со веројатност 
од 0,5 или 80 долари со веројаност од 0,5. Која ќе биде веројатноста на 
куповната опција со извршна цена од 110 долари?  Се разбира, дека ќе биде 

                                                 
155 ) Овој пример подразбира дека откупната опција му дозволува на имателот да купи една акција по 100$. Во 

реалноста, еден договор за откупна опција би му дозволил на имателот да купи 100 акции. Профитот притоа изнесува 

3000 долари . 
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безвредна од причини што и да се случи со акциите, нивната цена секако ќе 
биде под извршната цена. 
Се поставува прашањето што се случува ако акциите се поваријабилни? Да 
додадеме 20 долари на најдобриот случај и да одземеме 20 долари од 
најлошиот случај. Во ситауација кога постои 50% можност акциите да вредат 60 
долари и 50% можност  да вредат 120 долари. Со ова се прошири повратот на 
акциите, но се разбира очекуваната вредност на акциите остана иста: 
 
(1/2 х 80$) + (1/2 х 100$)= 90$= (1/2 x 60$) +(1/2 x120$) 
 
Каматната стапка  Цените на куповните опции се исто така и функција од 
нивото на каматните стапки. Купувачите на куповните опции  не ја плаќаат 
извршната цена се додека не ја извршат опцијата, ако воопшто и го прават тоа. 
Кога каматните стапки се повисоки се оди на одлагање на плаќањето и 
обратно. Оттука, вредноста на куповната опција е правопропорционална со 
каматните стапки. 
 

Купување на call опција. Во врска со купувањето на call опција треба да 
се истакнат две работи. Прво, со порастот на цените на основната актива, 
купувачот на call опцијата има голема можност за добивка - колку што е 
поголема цената на основната актива на истекот, толку е поголем профитот на 
извршување на опцијата. Второ, со пад на цената на основната актива, 
купувачот на call опцијата има поголема можност за загуба, но таа загуба е 
ограничена до висина која е еднаква на премијата на call опцијата. Ако, пак, 
цената на основната актива по истекот на опцијата е под извршната цена (Х) 
купувачот ја отповикува опцијата и не е во обврска да ја изврши опцијата. 
Конечно, загубата за купувачот на опцијата се ограничува само до износот на 
однапред платената премија. 

Продажба на call опција. Продавачот на call опција продава опција на 
купувачот (или зазема кратка позиција во опцијата). Во продажбата на call 
опција на актива, продавачот однапред го прима надоместокот или премијата и 
притоа мора да е спремен да ја продаде основната актива на купувачот на  
опција по извршна цена (Х). При продажба на call опција од особена важност се 
две работи на кои треба да се обрне внимание. Прво,  ако дојде до пад на 
цената на основната актива, се зголемува можноста продавачот на call опцијата 
за примање на позитивни исплати (или профит). Ако цената на основната 
актива е помала од извршната цена (Х) на истекот на опцијата, купувачот на call 
опција нема да ја изврши опцијата. Профитот на продавачот на call опцијата е 
еднаков на премијата за отповикување (повлекување) однапред пресметана на 
купувачот на опцијата. Второ, со зголемување на цената на основната актива, 
продавачот на call опцијата има неограничена потенцијална загуба. Ако, пак, 
цената на основната актива е повисока од извршната цена (Х) на истекот на 
опцијата, купувачот на call опција ќе ја изврши опцијата, притоа присилувајќи го 
продавачот на опцијата на купување на основната актива по највисоката 
пазарна цена и да ја продаде на купувачот на call опција по најниска извршна 
цена. Имајќи го предвид фактот дека цените на основната актива теоретски 
може неограничено да одат нагоре, тоа може да предизвика мошне големи 
загуби. Од тие причини, потребно е продажбата на call опција да се реализира 
во ситуација кога се очекува паѓање на цената на обичните акции. Укажувањето 
на претпазливост е поради фактот што профитот е ограничен но загубите се 
потенцијално неограничени.156  

 
 

 

                                                 
156 ) Anthony Saunders  и  Marcia Millon Cornett: “Financijska trzista i institucije”, Poslovni dnevnik, 

MASMEDIA, Zagreb, 2006 godina, str.291. 
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Put опции 
Put опција претставува опција која дава право, но не и обврска на 

купувачот да продаде одредена основна актива (пример акција) на одреден 
ден, по однапред фиксирана (договорена) цена на продавачот на put опција. 
Како надоместок за тоа, купувачот на put опција мора на продавачот да му 
плати put премија (П). Во ситуација кога цената на основната актива (пример 
обична акција) е помала од извршната цена (Х) на истекот на опцијата (добитна 
put опција), купувачот ќе ја купи обичната акција на пазарот на обични акции за 
помалку од Х и веднаш ќе ја продаде по цена Х извршувајќи ја put опцијата. 
Bearish - лицето кое купува put опција се раководи од очекувањата за опаѓачки 
тренд на пазарните цени на основната актива (пример, обични акции). Во ваква 
ситуација, купувачот на put опција се стекнува со право да ја продаде активата 
(underlying assets) по цена која ќе му донесе корист (beneficial). Спротивно ако 
цената на основната актива (обична акција) е повисока од Х на истекот на 
опцијата (станува збор за губитничка put опција), во тој случај купувачот на put 
опција не ја извршува опцијата и опцијата истекува со нејзино неизвршување. 
Исто важи и за ситуација кога цената на основната актива е изедначена со Х 
кога истекува опцијата (неутрална put опција). 

Купување на put опција. Кај оваа операција купувачот на put опција на 
основна актива (пример, обични акции)  има право, но не и обврска, да продаде 
основна актива (пример, обични акции) на продавачот на опции по однапред 
договорена извршна цена (Х). Како надомест за тоа, купувачот на put опција 
плаќа премија (П) на продавачот на опцијата. Овде се присутни две ситуации. 
Прво, колку што цените на основна актива (пример, обични акции) на истекот на 
опцијата се пониски, толку профитот на купувачот на put опција по извршување 
е повисок.  

Во врска со купувањето и продавањето на опции треба да се наведат 
одредени правила кои практиката ги има потврдено. Едно од ваквите правила 
гласи: Ако инвеститорот купува опција, не може да изгуби повеќе од износот 
на платената премија. Профитот не е лимитиран кај call опцијата. За put 
опцијата, профитот е лимитиран од реализационата цена на опцијата 
минус нула. Се стекнува впечаток за постоење на аналогија помеѓу опциите и 
осигурувањето. Или со други зборови, ако се прибави полиса за осигурување, 
за тоа се плаќа помалку, но постои можност да се добие многу. Ако се продава 
полиса, се добива малку, а може да се изгуби многу. 

Ако инвеститорот очекува одредена акција да се тргува по помала цена 
(bearish aspect),  во таков случај тој нема потреба од call опција, т.е. право да ја 
купи акцијата и како резултат на тоа ја продава call опцијата. Обратно, ако 
инвеститорот очекува дека со основната актива (пример, обични акции) ќе се 
тргува по повисока цена (bullish aspect), во таков случај тој нема потреба од put 
опција, т.е. право да ја продаде основната актива (пример, обични акции) и како 
резултат на тоа ја продава put опцијата. 

Правило кое може да се наведе во врска со ова е: Ако инвеститорот ја 
продаде опцијата, неговиот ризик не е ограничен за call опцијата, додека за 
put опцијата е ограничен на висината на разликата помеѓу извршната цена 
(strike price) и нула.  

Ако цената на обични акции падне, купувачот на put опција може во тој 
случај да ја купи основната актива (пример, обични акции) на пазарот на акции 
и да ја продаде назад на продавачот на put опција по повисока извршна цена 
(Х).  Притоа резултатот од тоа, по одземање на трошокот на име премија (П), 
купувачот остварува соодветен профит. Обратно, ако дојде до пораст на цените 
на основната актива (пример, обични акции), за купувачот на put опција, во тој 
случај, значи зголемување на можностите за негативни исплати. Притоа, ако 
цените на основната актива (пример, обични акции) се повисоки од извршната 
цена (Х) на истекот на опцијата, купувачот на put опција нема да ја извршува 
опцијата. Во тој случај, резултатот се сведува на ограничување на 
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максималната загуба на купувачот на износ кој е еднаков на платената премија 
(П), исплатена на продавачот на опцијата. 

Продажба на put опција. Продавачот на put опција прима надомест или 
премија (П) во замена за спремноста за купување на основната актива (пример, 
обични акции) по извршна цена (Х) доколку купувачот на put опција одбере да ја 
изврши опцијата по истекот. Кај продажбата на put опцијата можни се две 
ситуации. Прво, со пораст на цените на основната актива (пример, обични 
акции), продавачот на put опција се соочува со зајакната можност да оствари 
профит. Тоа значи дека, ако цените на основната актива (пример, обични 
акции) се повисоки од извршната цена (Х) на истекот на опцијата, во тој случај 
купувачот на put опцијата нема да ја изврши опцијата. Притоа, од аспект на 
профитот, тој за продавачот на put опцијата ќе биде ограничен на износ кој е 
еднаков на put премијата (П). Второ, со опаѓање на цените на основната актива 
(пример, обични акции), продавачот на put опцијата се изложува на 
потенцијална голема загуба. Во случај кога цените на основната актива 
(пример, обични акции) се под извршната цена, купувачот на put опцијата ќе ја 
изврши опцијата, присилувајќи го, притоа продавачот на put опцијата да ја купи 
основната актива (пример, обични акции) од купувачот на put опцијата по 
извршна цена (Х), иако таа вреди многу помалку на пазарот на акции. Оттука 
произлегува дека колку што е пониска цената на основната актива (пример, 
обични акции) на истекот на опцијата во однос на извршната цена, тоа значи 
дека толку е поголема загубата за купувачот на опцијата. По однос на 
прашањето за профитот и загубите на опциите, одредени истражувања кои се 
спроведени имаат покажано дека обично не е оптимално извршувањето на 
опциите пред датумот на истекот поради потенцијалната временска вредност 
на опцијата.157 
 
Проценка на цената на денот на истек (достасување) 

Вредноста на опцијата на денот на достасување може да се определи со 
користење на следната формула: 
V0 = max (Ps – E, 0) 
каде: Ps = е пазарна цена за една акција; 
          Е  = е извршна односно реализациона цена на опцијата и 
          max = означува максимална вредност на (Ps – E), или нула што и да е 
поголемо. 

За да ја илустрираме наведената формула, да земеме дека вредноста 
на една обична  акција на одредена компанија е 25$ на денот на достасување 
(истек) и извршната цена на опцијата е 15$. Во тој случај вредноста на опцијата 
би била 25$ - 15$ = 10$. Оттука се забележува дека вредноста на опцијата е 
одредена единствено од разликата помеѓу цената на обичната акција и 
извршната (реализациона) цена. Меѓутоа, вредноста на опцијата не може да 
добие негативна вредност, од причина што кога извршната (реализациона) 
цена ја надминува цената на обичната акција, во тој случај цената на опцијата 
добива вредност нула. 
 
Проценка на цената на пред истек (достасување) 

Сè додека постои некое време до достасување на опцијата, пазарната 
вредност на опцијата може да биде поголема од нејзината теоретска вредност. 
Причината за ова се состои во тоа што опцијата може да има вредност во 
иднина. Обично, колку што е подолго времето до достасување, толку е 
поголема вредноста на опцијата во однос на нејзината теоретска вредност. 
Објаснувањето на овој феномен е во тесна врска со временската вредност на 
парите, што значи колку што подоцна во иднина се плаќа извршната цена, во 
тој случај пониска ќе биде нејзината сегашна вредност, што доведува до 
јакнење на вредноста на опцијата. Покрај напред наведените фактори кои 

                                                 
157 ) Види: J. Kox and  M. Rubinstein, “Options Markets” (Engleword Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1985). 
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влијаат на проценката на вредноста на опцијата, од исклучително значење е и 
временската вредност на парите. Тоа е поради фактот што кога инвеститорот 
со опцијата доаѓа до обична акција, тој го прави иницијалниот влог на вкупна 
цена која треба да се плати за извршената опција.  Конечната рата од опцијата 
не достасува сè додека опцијата не се реализира (изврши) некаде во иднина. 
Заради тоа, а и во меѓувреме доколку дојде до повисоки каматни стапки на 
пазарот, во тој случај се создава простор за одлагање во извршување на 
опцијата од страна на нејзиниот сопственик. Што значи дека опцијата ќе биде 
повредна, колку што е времето до достасување подолго и каматните стапки 
повисоки. 
  
Заштита со опции 

Кога се располага со два придружени финансиски имота - обична акција 
и опција на таа обична акција - може да се постигне безризична заштитна 
положба. Ова се обезбедува преку механизмот кој делува на тој начин што 
поместувањата во цените на еден од тие финансиски имоти влијае на 
поместувања во обратен правец кај цените на другиот финансиски имот. 
Заштитната положба се обезбедува со купување на обични акции (станува збор 
за долга позиција) и запишување на опција. Ако цените на обичните акции се 
зголемат, се добива на долгата позиција т.е. се зголемува вредноста на 
обичните акции кои се држат.  
 
Ризикот што опцијата го покрива 

Третирајќи ја улогата на опциите во финансискиот менаџмент, тие не 
претставуваат инструмент на финансирање на претпријатието, претпријатието 
не ги издава опциите како што ги издава акциите и обрзниците. Опциите 
претставуваат инструменти што настануваат на финансискиот пазар. Опциите 
како инструмент, на претпријатието служат за заштита од ризик.  

Еден од целите за користење на овој финансиски дериват (опција) се 
состои во обезбедување на корисниците –купувачи на деривати од големи 
загуби поврзани за предметот на опцијата во кој инвестирале или кој има 
значајно влијание врз нивното работење. Да се земе еден пример: 
а) заштита од курсен ризик со користење на валутна опција (currency option), 
б) заштита од каматен ризик со користење опција на каматна стапка (interest 
rate option). 
 
1. Валутна опција – заштита од курсен ризик 

Валутната опција му дава на сопственикот на опцијата право, но не и 
обврска, да го купи или продаде договорениот износ на валута по договорен 
курс на или пред дефиниран иден датум во замена за плаќање премија, која, во 
овој случај, подразбира дека тоа е максимален износ на пари кој може да се 
загуби. Валутната опција може да се споредува со forward договор, кој  го 
заштитува имателот од промена на курсот на дефинираниот датум, со важна 
разлика дека опцискиот  договор не е обврзувачки. 
 
Пример 

Претпријатие од  Македонија извезува во Франција во вредност од 
1.000.000 EUR кој ќе биде наплатен во рок од 3 месеци. Моменталниот спот  
курс EUR/ MKD изнесува 61,56, додека терминскиот курс на 3 месеци изнесува 
62,89. Вредноста на договорот во MKD по спот курсот MKD 62,56 милиони. 
Доколку извозникот смета дека EUR ќе продолжи да јакне, т.е. дека MKD ќе 
продолжи, да замислиме, да слабее, најверојатно до 63,15, и доколку неговото 
очекување се оствари, вредноста на тој договор ќе изнесува 63,15 милиона 
MKD. За да реализира заработка од 1,59 милиони MKD од очекуваниот раст на 
курсот, не треба ништо да презема, туку да почека тоа да се  случи. Меѓутоа, 
тука може да настане проблем ако се случи EUR да ослабне, а денарот да 
зајакне до можни 61,00. 



 334 

Тој купува 3  на еден милион EUR со цена на извршување 62,50, или право 1 
милион EUR да продаде по цена од 62,50. Цената на ваквата опција изнесува 
10%, т.е. 0,1 поен од курсот. За три месеци денарот  бил на највисоко историско 
ниво во однос на EUR од 61,1, додека извозникот автоматски добива исплата 
на MKD од 62,50 милиони (еден милион EUR по курс од 62,50) и на тој начин 
остварува  бонус од 1,40 милиони MKD, односно 1,4 денари по едно EUR. 
Ефективниот курс по оваа опција изнесува 62,40, односно вкупна остварена 
заработка во однос на моменталниот спот курс за извозникот по оваа зделка 
изнесува 1,3 милиони MKD (62,50 – 0,1 – 61,1 = 1,30 денари по едно EUR). 
 
2. Каматна опција – заштита од каматен ризик 

Каматната опција му дава на купувачот право, но не и обврска, да ја 
одреди каматата на иден кредит или депозит кој може, или не мора, да се 
реализира, да го утврди износот и валутата која ќе биде позајмена или 
депонирана на дефиниран иден датум. Каматната опција му дава на имателот 
опција на заштита од движење на каматната стапка во несакан правец за 
имателот на опцијата. 
Заштитата која каматната опција ја овозможува е двократна. Прво, доколку 
каматната  стапка оди во прилог на имателот на опцијата, имателот тоа може 
во целост да го  искористи на тој начин што нема да ја користи опцијата и 
обратно, доколку  движењето на каматата не оди во прилог на имателот, 
правото од опцијата ќе биде автоматски извршено. 
Пример 

Претпријатие има кредит од банка во износ од 1 милион EUR со 
променлива каматна стапка 6-месечен Еурибор. Претпријатието има потреба 
во периодот од 6 месеци да се заштити од натамошен раст на каматните 
стапки. Ако каматната стапка изнесува  4,5%, а опција во тој ист период се 
продава по 30 базни поени годишно, или 0,3% п.а. Калкулацијата врзана за 
готовинската вредност на разликата меѓу 6 и 12 месеци има влијание врз  
цената на премијата која се плаќа. Доколку претпоставиме дека периодот 
изнесува 182 дена, готовинската вредност на премијата што однапред се плаќа 
се пресметува на следниов  начин: 

 
Доколку каматната стапка на EUR продолжи да расте и за 6 месеци на 

фиксинг денот на одредување на нова камата за корпoративен клиент за 
период од 6 месеци да  изнесува 5%, опцијата, во случајот, се наоѓа во зона на 
извршување, бидејќи каматната стапка што корпоративниот клиент со опцијата 
ја купил изнесува 4,5%. Во овој случај компензацијата ја плаќа продавачот на 
опцијата, и тоа: 

 
 
Нето заработката од оваа зделка изнесува EUR 954,88. 
 

ПРИМЕР НА ТРГОВИЈА СО ОПЦИИ 
Купување на call option  

Денот на склучување на купопродажен договор:10 јануари 2015 година, 
Термин- последен ден за реализација на опцијата: 20 јули 2015 година. 
Предмет на купопродажниот договор: Купување на call option од 100 АЕГ 

акции чиј промптен берзански курс на 10 јануари изнесува 180 евра по акција. 
Цената на опцијата, т.е. гарантен износ или премија на опцијата е 20 

евра по акција. 
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На 10 јануари купувачот му плаќа на продавачот 2000 евра и мора во 
случај до 20 јули кој било  ден да ја реализира опцијата да располага со 18.000, 
додека продавачот (сопственикот на опцијата) мора на денот на реализација на 
опцијата да испорачува 100 АЕГ акции на купувачот на опцијата. 

Ако, на пример, се зголеми промптниот курс на АЕГ акциите на  215 евра 
по акција, купувачот ја реализира опцијата, ги презема 100 АЕГ акциите и му 
плаќа на продавачот 18.000 акции. Ако овие акции ги продаде веднаш по 
промптниот берзантски курс од 215 евра, остварува позитивен финансиски 
резултат: 

Куповна цена=        18.000 
+ Опција=                   2.000 
=цена на чинење      20.000 
Продажна цена=       21.500 
Значи, позитивниот финансиски резултат е 1.500 евра- добивка од 

работа, не земајќи предвид трошоци за ангажирање на капитал од 2.000 евра 
во вид на изгубена камата за период од 10 јануари до денот на реализацијата 
на опцијата. 

Продавачот испорачува 100 АЕГакции,  добива 18.000 евра; своите 
акции практично ги продал по курс од 200 наместо по 180 евра. Најголем курс 
од 215 евра му се извлекол, под услов да не ги набавил порано АЕГакциите. 
Ако ги набавил на самото извршување на опцијата,  го смалил ризикот од 
загуба за 20 евра по акција. 

Ако, на пример, курсот падне на 160 евра, купувачот би изгубил 2.000 
евра, продавачот не мора да ги испорачува акциите- би добил 2.000 евра и би 
го смалил вложувањето на капиталот во свои акции во износ од 20 евра по 
акции. (Нов текст од 2014 година) 
Пазар на опции 
Постојат два вида: 

1. Пазар преку шалтер (ППШ) ги опфаќа нестандардните опциски 
договори создадени по сопствени потреби. Учесниците се 
заинтересирани за дел на опциското  право, не за тргување со самите 
опции како неликвиден пазар со зголемени трошоци (овозможува 
флексибилност во дизајнирањето на опциски договори) 

2. Берзански пазари (берзи за опции) се организирани и регулирани пазари 
за тргување со стандардизирани опциски  договори. 

 
Трансакциите на пазарот на опции не се директни трансакции меѓу 

купувачите и продавачите на опции туку во трансакциите посредува 
Клириншката куќа (КК) која е интермедиер во двонасочна улога. Ланецот на 
учесниците: инвеститори-брокер/дилер фирми–членки на Клириншката куќа. 

Инвестирање во опции можат: 
- Да ја извршат опцијата, 
- Да тргуваат со опциите (опциски договори со кои се тргува–тргувани 

опции) елементи на опциските  договори се среќаваат кај 
конвертибилните обврзници, обврзниците со варанти, отповикливи 
опции, структурни опции. 

Постојат два вида опции за опциони акции: 
а) куповна опција (call option), кај овој вид  опција имателот има право, но 

не и обврска да купи одредена акција по цена претходно утврдена; 
б) продажна опција (put option), кај овој вид  опција имателот има право 

да ја продава акцијата по цена претходно утврдена. 
Коефициенти на продажни и куповни опции: 

Кp/c=
NCO

NPO
,           NPO-број на продажни опции; 

NCO-број на куповни опции. 
Претпоставка:  

Продажните опции се купуваат кога се очекува пад на цените на акциите. 
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 Куповните опции се купуваат кога се очекува раст на цените на акциите. 
Кај куповните опции во текот на рокот на достасување можни се 3 

ситуации: 

1. Stx значи дека опцијата е in the money (нејзината реализација би 
донела позитивен принос) тековната пазарна цена поголема од 
извршната цена; 

2. Stx значи дека опцијата е out of money, 
3. St=x значи дека опцијата е at the money (реализацијата би имала 

неутрален ефект, односно ист ефект како и директното купување на 
акцијата на пазарот. 
Опционата премија (Оп) е пазарна цена на опцијата. Таа се декомпонира 

на 2 дела:  
1. Вистинска вредност на опцијата Vv (Intrisic value), 
2. Временска вредност на опцијата 

       Vt (Time value) =Op-(St-x), 
  Op  -  опциона премија; 

(St-x)  -  вистинска вредност на опцијата. 
Во тек на рокот на достасаност на опцијата има пораст на пазарната 

цена од нејзината вистинска вредност, а на денот на достасаност временската 
вредност се сведува на 0. 
Фактори кои влијаат врз опционата премија 
(вредност на опцијата)-куповна: 

1. Тековна пазарна цена (по пораст на цената следува и пораст на 
опционата премија); 

2. Извршната цена (обратнопропорционално); 
3. Вредност до достасување; 
4. Степен на осцилаторност на пазарната цена на акцијата (степен на 

ризичност на акцијата); 
5. Учество на дивидендата во нето добивката; 
6. Ниво на безризична каматна стапка. 
Задача 1. Инвеститорот поседува портфолио од 1 акција и 1 куповна опција 

на таа  акција со цена на извршување од 150 денари. Тековна цена на акцијата 
е 160 денари, а тековна цена на опцијата е 120 денари. Ако на ден на 
достасување на опцијата цената на акцијата опадне на 140 денари, колку ќе 
изнесува пазарната вредност на тоа портфолио? 
x= 150 денари, 
St=160 денари, 
Op=12 денари, 
St  опаѓа на 140 денари. 

Решение: StxVp=St (куповна опција), 

                 StxVp=x. 
Покриена куповна опција 

 St  x          St  x 

        А 
        О 
Портфолио 

         St 
  - ( St-x) 
          X 

          St 
          0 
         St 

 

St: 160 140, 

x= 150  St x. 
Задача 2. Инвеститорот поседува портфолио од 1 акција и 1 продажна 

опција на таа  акција со цена на извршување 160 денари. Тековната цена на 
акцијата е 150 денари, а тековната цена на опцијата 12 денари. Декомпонирај ја 
опционата премија на 2 составни дела. 
x= 160, 
St= 150, 
Op= 12, 
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a) Vv = x –St=160 – 150=10, 
Vt  =Op-(x-St)= 12-10= 2, 

б)  St= 170, 
Op= Vt-Vv                
                   Vv= x-St=160-170= - 10  
Vv- (не смее да биде негативна големина –што би 
значело дека нема премија)! 
в) St= 140, Vv=160-140=20, 
Op=О-Vv,  
Vv=x- St 

Колку би изнесувала опционата премија на денот на достасување на 
опцијата, ако цената на акцијата на тој ден е: St= 170 
St= 140 

Задача 3: Тековната пазарна цена на една акција на компанијата Хе 50 
денари. Ако по една година се очекува цената на акцијата да порасне за 10%, а 
очекуваната дивиденда за таа акција е 3 денари, колкава е бараната стапка на 
принос за обична акција од оваа ризична класа? 

P0=50,          P0=
KsKsKs

PD













1

58
50

1

553
50

1

11
 

D1= 3, 
P1= 55, 

Ks=?           1+Ks = ,
50

58
 

                    1+Ks = 1,15, 
                        Ks = 1,15-1=0,15 =15%. 

Задача 4:  
а) Една акција на компанија НН денес се продава по цена од 120 денари. 

Ако се очекува дивидендата за следната година да изнесува 5 денари по 1 
акција, колку би изнесувала очекуваната цена на оваа акција по 1 година ако 
бараната стапка на принос за акциите од оваа ризична класа изнесува 9%? 

б) Истата компанија од секои 100 денари нето добивка 40 денари 
издвојува за дивиденда на обична акција што ја има емитирано, а на секои 100 
денари сопствен капитал остварува 12 денари нето добивка. Колку би 
изнесувала очекуваната цена на акцијата на оваа компанија по 3 години? 
Решение под а): 

P1=?                      P0= ,
1

11

Ks

DP




 

P0=120, 
D1=   5,               P1=P0 (1+Ks)-D1= 120(1+0,09) -5=125,8. 
Ks=  9%. 
Решение под б):  

D= 40/100=0,4;        ROE = 12,0
100

12


E

Ni
; 

b +d =1 б=0,6; 
n= 3, 
г=ROE x b= 0,12 x 0,6=0,072. 
 
D1= 5, 
D2= D1( 1+г)= 5(1+0,072)= 5,36. 
D3= Д2 (1+г)= 5,36(1+0,072)= 5,746, 
Д4= D3 (1+г)= 5,746 (1+0,072)= 6,1507. 

P3= 22,342
072,009,0

1507,64





 gKs

D
решение. 
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P0=
     

.273
1

3

1

3

1

2

1

1
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D

Ks

D
 

 
Задача 5. Последна исплатена дивиденда на преференцијални акции на 

компанијата НН е 8 денари по акција. 
Ако тековната цена на преференцијалната акција e 40 денари, колку би 

изнесувала стапката на принос што инвеститорите ја бараат за да инвестираат 
во оваа акција? 
D0=8 денари по акција; 
P0= 40 денари; 

Ks=?         P0= ,
0

Ks

D
  40= %.202,0

40

88
 Ks

Ks
 

 
Задача 6. Инвеститорот денес купува продажна опција за акцијата на 

компанијата ММ по цена од 12 денари. Цената на извршување на опцијата е 90 
денари, а тековната цена на акцијата е 80 денари. 

а) декомпонирај ја опционата премија на нејзините составни делови! 
б) колку би изнесувала опционата премија ако на денот на 

достасувањето цената на акцијата достигне 100 денари? 
 
Op=12,      
x=  90, 
St= 80, 

Stx . 
Решение под а): 
а1. 
Вистинска вредност: Vv=x–St=90-80= 10, 
Временска вредност Vt=Op-(x-St) = 12-10= 2. 
а2.  St =100, 
      Op = 15, 
        x  =  90, 

      St x .                Vv= St-x= 100-90= 10, 
                                 Vt=Op-(St-x)= 15 -10= 5. 
Решение под б): 
Op=?                    продажна:x-St, 
x= 90,                    куповна:  St-x, 

Stx = 0 
St=100, 
Vv= x-St= 90 – 100=10, 

На кои две вредности се декомпонира пазарната цена на акцијата? 
1. Капитализирана вредност (вреднување на акцијата ако нема изгледи за 

раст, па цела се распоредува за дивиденди); 
2. Проценка за сегашната вредност на можностите за раст на компанијата. 

Решение под в) Колку би изнесувала стапката на принос на инвестицијата 
доколку ја реализира опцијата? 
P0= 110, 

 
%.76,40476,0

105

1051100
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Фјучерси 

Фјучерси (futures) претставува договор во кој купувачот и продавачот се 
обврзуваат да извршат промет на одредени стандардизирани активи, по 
утврдени цени во одреден временски период во иднина. Обично со фјучерс 
договори се тргува на организирани пазари, како што се Њујоршката берза на 
фјучерс договори (NYSE).  Во САД појавата на фјучерс договорите е иницирана 
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од берзата која поднесува барање до посебна државна регулаторна агенција 
надлежна за давање дозвола за емитување и промет со фјучерси – Комисија за 
трговија со фјучерси (Commodity Futures Trading Commision - CFTC). Фјучерс 
договорите се мошне слични на форворд (forword) договорот. Една од 
разликите помеѓу форворд и фјучерс договорот е што форворд договорот е 
билатерален договор и е подложен на ризикот од неисполнување на обврските 
од која било страна, додека ризикот од неисполнување на обврските кај фјучерс 
договорот е значајно смален, поради фактот што кај фјучерс договорот постои 
гаранција за обесштетување на странката во случај на кредитен ризик или, пак, 
ризик од неплаќање. Втората разлика се однесува на цената на договорот која 
кај форворд договорот е фиксна во текот на траењето на договорот (на пример, 
98 долари за 100 долара номинална вредност за три месеци која треба да се 
плати по истек на форворд договорот), додека фјучерс договорот се сведува на 
секојдневна пазарна цена. Што значи дека цената на договорот кај фјучерс 
договорот се приспособува секој ден со промената на рочните цени на 
договорот и со приближување на истекот на договорот. Поради тоа купувачот и 
продавачот кај фјучерс договорот како одговор на промените на цените 
секојдневно се пресметуваат (тоа се нарекува сведување на пазарна цена). Но, 
основната задача и на форворд и фјучерс договорот се состои во 
овозможување на инвеститорите контрола на ризикот од неповолните движења 
на цените на активите кои се предмет на нивните идни трансакции.158 

Фјучерс договорот го обврзува купувачот да ја прими испораката на 
некоја актива, а продавачот истата актива да ја испорача по договорената цена 
на истекот на договорениот период. За купувачот на фјучерс се вели дека е во 
позиција на долг фјучерс (long futures), а за продавачот дека е во позиција на 
краток фјучерс (short futures). Цените по кои се договориле страните кај фјучерс 
договорот дека ќе ги извршат трансакциите во иднина претставува фјучерс 
цена, а договорениот ден на реализација на договорот се нарекува датум на 
испорака или датум на порамнување (по правило тоа е во: март, јуни, 
септември и декември). Кај фјучерс берзите, поради тоа што немаат 
специјалисти, спречувањето на брзите и големи промени на цените се 
обезбедува со помош на горни и долни дневни лимити на цените (daily price 
limits). 

Позицијата на фјучерс договорот може да се ликвидира на два начина: 
пред датумот на порамнување со заземање на контра позиција или, пак, со 
чекање на денот на порамнување и испорака на активата која се наоѓа во 
основата на договорот. Порамнувањето кај некои фјучерс договори се врши 
алтернативно, а кај некои единствено со исплата во готовина. Бројот на фјучерс 
договорите кои се склучени, а се нереализирани, претставува т.н. отворен 
интерес (open interest) на фјучерс договорот и се објавува од страна на берзата 
за сите фјучерси кои тргуваат на неа. 

Кај фјучерс договорите постојат неколку т.н. маргини: иницијална 
маргина (Initial Margin), маргина на одржување (Maintenanace Margin) и маргина 
на дневно приспособување (Marking to Market). Брокерските куќи (во 
литературата се среќава и термин Клириншка куќа – Clearinghouse) од своите 
клиенти бараат да инвестираат само дел од вредноста на фјучерс договорот, 
т.н. иницијална маргина, секој пат кога сакаат да тргуваат. Висината на 
маргината варира зависно од типот на договорот со кој се тргува и од 
количината што со фјучерс договорот се тргува (на пример, 5% од вредноста на 
основната актива). Минималното ниво на маргината ја одредува секој пазар. 
Кога ќе дојде до загуба во фјучерс позицијата на клиентот (кога нивната сметка 
се одредува спрема пазарот на крајот од работниот ден), а нивото на 
средствата на сметката на маргината паѓа под договореното ниво (т.н. маргина 
на одржување), клиентот добива повик за уплата на берзанска гаранција. 

                                                 
158 )  Dr Dejan B. Soskic, “ Hartije od vrednosti – upravljanje portfolio i investicioni fondovi“, peto 

izdanje, Beograd, 2009, стр.308. 
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Повикот за уплата на берзантска гаранција од клиентот бара полагање на 
дополнителни средства на сметката на маргината, заради враќање на 
рамнотежата на почетно ниво. Маргината за одржување обично изнесува 75% 
од иницијалната маргина. Во случај да не се одржува маргината, брокерот ја 
заклучува позицијата на клиентот. Секој износ на примени парични средства 
над иницијалната маргина клиентот може да ја повлече од својата сметка.  

Кај фјучерс договорот, како и кај форворд договорот, лицето или 
фирмата се обврзува дека ќе ја испорача активата (на пример, девизите) на 
некој иден датум. Но, ако другата страна не го исполни плаќањето спрема 
фјучерс договорот, пазарот ќе ја преземе позицијата на страната која не ја 
исполнила својата обврска и обврската на плаќање. Овде може да се разгледа 
случајот со 200 години стара традиција на британската трговска банка Барингс, 
која пропадна во февруари 1995 година заради трговските загуби. Во овој 
случај на Барингс, фирмата (поточно еден трговец, Nik Leeson) купила 8 
милијарди долари вредни фјучерс договори на Nikkei индекс од јапонскиот 
пазар акции на Сингапурскиот фјучерс пазар (SIMEX) 1995 година. Обложувајќи 
се дека Nikkei индекс ќе расте. Од бројни објективни причини овој индекс 
паднал и банката наеднаш изгуби повеќе од 1,2 милијарди долари од својата 
трговска позиција само во еден месец. Кога Барингс не можеше да ја исплати 
гаранцијата на Nikkei индекс фјучерси со кои се тргувало на сингапурскиот 
пазар на фјучерси (SIMEX) во 1995 година, пазарот беше спремен да ги 
преземе Барингсовите фјучерс договори, но и грижата околу тоа понатаму 
ниедна страна да не изгуби пари. Практично, со ова се потврдува дека фјучерс 
договорите во суштина се без ризикот од неплаќање.159 

Денес најмногу се тргува со финансиски фјучерси кои може да гласат на 
индекси на акции, каматоносни хартии од вредност (како што се државните 
обврзници) и странски валути. Тоа во современи услови на технолшки напредок 
се повеќе се тргува по електронски пат во замена на некогашната класична 
трговија со фјучерси. 

Фјучерсите се деривати или изведени финансиски инструменти во чија 
основа се наоѓа производ  од кој тие се изведени.160 

Рокот на достасување на фјучерсот не може да биде пократок од три 
дена од денот на неговото склучување ниту, пак, подолг од една година. 
Најчести рокови на достасување на фјучерсите се 90 дена. Кај девизниот 
фјучерс за поголемиот број светски валути постои валутен пазар: 

- На евро; 
- На долар; 
- Канадски долар; 
- Австралиски долар; 
- Британска фунта; 
- Јен; 
- Швајцарски франак; 
- Шведска круна; 
- Данска круна. 

Фјучерсот се сведува на фиксирање на цените на однапред стандарден 
лот на испорака на стока во иднина. Договорот се реализира по таа 
однапред утврдената фјучерс цена којашто се разликува од пазарната 
цена, а се затвора со наплата по истекот на рокот или исплата на 
разлика во цена (маргина) пред истекот на договорот. 

Постојат повеќе видови фјучерси: 

                                                 
159 ) Anthony Saunders  и  Marcia Millon Cornett: “Financijska trzista i institucije”, Poslovni dnevnik, 

MASMEDIA, Zagreb, 2006 godina, str.282. 
160 ) Проф. д-р Милорад Ункович, проф. д-р Милан Милосављевич и доц. д-р Немања Станишич: 

Савремено банкарско и електронско  пословање, 2010 година,  Универзитет “Сингидунум”, 

Београд, стр. 86. 
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- Стоковни фјучерси, тоа се ликвидни термински договори кај кои 
основната актива им е стока. 

 
Најчести стоки кои се тргуваат се: земјоделски производи (пченица, пченка, 
соја, ориз); жива стока; агроиндустриски производи (кафе, какао, памук, шеќер); 
нафта; метали; и земен гас. За да се остварува полесно тргување на 
стоковните фјучерси потребно е стандардизација на количините. 

- Финансиски фјучерси, опфаќаат голем број различни фјучерс 
договори каде што како основна актива се наоѓаат други пазарни 
материјали. 

Треба да се истакне дека фјучерсот претставува купопродажен договор 
т.е. спогодба меѓу два партнера да купат или продадат одредена количина на 
точно одредени стандрадризирани берзански ефекти, а пред сè обврска на 
еден точно утврден ден и тоа по курс или цена кој/а е договорен/а на денот на 
склучувањето на договорот. 
Фјучерс договорите се склучуваат на специјализираните фјучерс берзи, меѓу 
кои најпознати се:  

1.  International Monetary Market (IMM) 
2. The Chichago Board of Trade (CBOT) 
3. London International Financial Future Exchange (LIFFE)161. во јануари 2002 

година е комплетирано преземањето на LIFFE од страна на Euronext,  
берза која настанува како резултат на спојување на берзите во Париз, 
Амстердам, Брисел и Лисабон. 

4. NYM (New York Mercantile)(од Владимир Филиповски авторизирани 
предавања) 

5. CME (Chicago Mercantile Exchange) 
6. EUREX- оваа берза е резултат на спојувањето на терминските берзи од 

Франкфурт и Цирих 
7. SIMEX – берза за фјучерси од Сингапур 
8. TIFFE  – берза за фјучерси од Токио.  

Фјучерс договорите имаат своја цена, односно курс. Во зависност од 
движењето на тој курс купувачите или продавачите можат да остварат 
одредена добивка или, пак, загуба. 

Секој фјучерс или иден термински договор е дефиниран со одредени 
параметри: 

- Количина на стока која мора да се испорача; 
- Датум на испорака или пресметка на стоката; 
- Цена по која стоката ќе биде испорачана. 

Во моментот на пресметка на терминскиот (иден) договор, странката која 
е должна да ја испорача стоката мора да му ја достави на купувачот 
според стандардните услови на испорака. Ваквиот вид на пресметка се 
нарекува фиксна пресметка, додека кај паричната пресметка странките 
испорачуваат една на друга само разлика од договорената цена и 
пазарната цена во моменотот на испорака. 

Фјучерс договорите често можат да бидат користени и за разни други цели, 
како што се: 

1. Зголемување на ризикот и добивката во однос на вложените средства, 
шпекулација; 

2. Смалување на ризикот за странките кои имаат стока или ќе ја имаат во 
иднина. 

                                                 
161 ) Проф. д-р Мирољуб Хаџич: Банкарство, трече измењено и допуњено издање,  Универзитет  

“Сингидунум”, Београд, 2009, стр. 300. 
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Секако, тоа што треба особено  да се потенцира е важната  карактеристика 
на фјучерс договорите дека тие не создават нов ризик, туку со помош на нив 
се врши трансфер на ризикот од странките кои сакаат да го смалат на 
странките кои сакаат да го зголемат ризикот, односно да вршат 
шпекулација. 

 
Каматни фјучерси 

Со овој вид  фјучерси се користат инвеститорите со цел да го 
контролираат каматниот ризик на своето портфолиото, т.е. со нивна помош 
може да се менува чувствителноста на портфолиото на промените на 
каматните стапки на пазарот. Ова особено доаѓа до израз кај трансакторите кои 
вложуваат во обврзници, врз основа на своите цврсти уверувања за идните 
движења на каматите, со цел да ја приспособат чувствителноста на своите 
портфолија на промените на каматните стапки во смисла на остварување 
добивка. Како практично се реализира тоа? Во случај на очекување раст на 
каматните стапки, со продажба на каматни фјучерси, инвеститорите можат да ја 
намалат чувствителноста на своето портфолио на движењето на каматните 
стапки. И обратно, кога се очекува паѓање на каматните стапки, со купување на 
каматни фјучерси, инвеститорите можат да ја зголемат чувствителноста на 
своето портфолио на движењата на каматните стапки. Овој вид  фјучерси се 
мошне корисни за реализирање на каматните арбитражни профити. Оваа 
постапка се реализира на тој начин што заинтересираните трансактори ги 
следат  спот и фјучерс цените и нивното пазарно несовпаѓање  со 
рамнотежните фјучерс цени кои  се користат за реализирање на арбитражна 
добивка. Во случај кога пазарната цена ја надминува теоретската рамнотежна 
цена на фјучерсите, арбитражерите влегуваат со продажба на каматниот 
фјучерс. Додека, ако, пак, пазарната цена на каматниот фјучерс е под 
теоретската рамнотежна цена на фјучерсот, арбитражерите во таков случај 
купуваат каматен фјучерс.   

Kаматните фјучерси  наоѓаат примена  како мошне корисно, ефикасно 
средство  при приспособување на структурата на портфолиото (asset allocation).  
 
Валутни фјучерси (futures) 
 Валутен фјучерс (девизен) претставува договор за размена на една 
валута за друга на одреден датум во иднина по цена (курс) која е фиксирана на 
денот на купување. Валутните фјучерси се користат од страна на инвеститори 
коишто во своите портфолија имаат акции и/или обврзници деноминирани во 
странска валута. Тоа се прави на тој начин што во случај на очекуван раст на 
курсот на домашната валута, со купување на валутен фјучерс, инвеститорите 
можат да ја намалат чувствителноста на своето портфолио на промената 
односно движењето на валутниот курс, т.е. да влијае врз  намалување на 
загубите од деловите на портфолиото деноминирани во странска валута што 
произлегуваат од курсните поместувања. И обратно, во случај кога се очекува 
паѓање на курсот на домашната валута, со продажба на валутните  фјучерси, 
инвеститорите можат да ја зголемат чувствителноста на своето портфолио на 
движењата на валутниот курс, т.е. зголемувајќи ја добивката од деловите на 
портфолиото деноминирани во странска валута што произлегува од 
поместување во курсевите. 

 Врската помеѓу спот и терминските девизни  курсеви на 
домашната валута е дадена со следнава равенка: 

F0=  

каде што. 
F0 – претставува термински девизен курс кој се фиксира денес, а се 

однесува на некој момент во иднина; 
Е0 – претставува спот девизен курс (број единици на домашна валута 

потребни за купување на една единица странска валута); 
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rd –е реална каматна стапка (стапка на принос на безризични имоти 
деноминирани во домашна валута); 

rs – реална каматна стапка во странство (стапка на принос на безризични 
имоти деноминирани во странска валута).  

Оваа релација меѓу спотот  и терминските девизни курсеви произлегува 
од законот за една единствена цена којшто вели дека: две идентични нешта 
(финансиски имоти) мора да се продаваат по иста цена на два различни 
пазари. Овде на оваа релација имплицитна претпоставка што се наметнува е 
дека домашната каматна стапка претставува збир на странската каматна стапка 
и очекуваната стапка на депресијација на домашната валута.  

Фјучерсите најпрвин настанале во трговијата со земјоделски и други 
производи. Тие се појавиле во текот на 1970 година. Валутните фјучерси, исто 
така, претставуваат инструмент за заштита од валутен ризик, кој е 
стандардизиран, трансферабилен и легален договор, со кој се договара 
обврска за купување и продавање на одредена валута по одреден девизен курс 
на одреден ден во иднина.   

Со валутниот  фјучерс се фиксира курсот по кој ќе се разменува 
валутата на договорениот ден. Купувачот и продавачот се должни со валутите 
со кои тргуваат да разменат по договорениот курс. Најзначајни пазари на 
фјучерси се: Chicago Mercantile Exchange Market, International Monetary Marker 
во Чикаго, London International Financial Futures Market (LIFFE), Simex во 
Сингапур, NYCE во Њујорк, Sofex Швајцарија, како и пазарите во Торонто, 
Окленд, Сиднеј и Париз. 
Табела 54: Најзначајни пазари на фјучерс договори за стока  
future    трговија future трговија 

jачмен WPG                                   сок од портокал   NYBOT 
пченка CBT,MCE шеќер LIFFE, NYBOT 
Овес CBT        алуминиум  LME 
Жито CBT,KC,MCE,MPLS бакар     COMEX,LME 
соја                      CBT,MCE злато COMEX 
зрно од соја  CBT олово LME 
соино масло             CBT никел LME 
жива стока CME     сребро COMEX 
свињи CME           калај LME 
Какао LIFFE,NYBOT цинк LME 
Кафе LIFFE,NYBOT сурова нафта  IPE,NYMEX 
памук NYBOT гасно масло IPE 
Дрво CME масло за греење         NYMEX 
природен гас IPE,NYMEX безоловен бензин         NYMEX 

 

CBT Chicago Board of Trade 
CME    Chicago Mercantile Exchange 
COMEX  Commodity  Exchange Division of NYMEX 
IPE    International Petroleum Exchange if London 
KC     Kansas City Board of Trade 
LIFFE   London International Financial Futures and Options 

Exchange 
LME   London Metal Exchange 
MCE   MidAmerica Commodity Exchange 
MPLS   Mineapolis Grain Exchange 
NYBOT   New York Board of  Trade 
NYMEX   New York Mercantile Exchange 
WPG   Winnipeg Commodity Exchange 
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Табела 55: Најважни финансиски пазари во светот  
 

future                                             пазар                future                                    пазар 

обврзници на држ. благајна 
на САД 

CBT            Dow Jones industr. просек          CBT 

ноти на  држ. блага. САД CBT             S&P индекс CME 
Агенц. ноти на САД  CBT             Европ. индекс на акции Eurex 
Герм. владин. обврзн. Eurex Франц.инд.на акц. (CAC) MATIF 
Јапон. владин. обврзн. Simex,TSE   Герм. инд.на акц . (DAX) Eurex 
Брит. влад. обврз.(guilts) LIFFE          Јапон.инд.на акц. (Nikkei)   CME,OSE 
меници на држ. благ. САД CME Брит. инд.на акц ( FTSE) LIFFE 
LIBOR CME             Поединечни stok LIFFE 
депозити во евродолари  CME Евро CME 
депозити во евројени  CME, Simex 

TIFFE 
Јапонски јен  CME 

 

CBT    Chicago Board of Trade 
CME Chicago Mercantile Exchange 

LIFFE  London International Financial Futures and Options Exchange 
MTIF   Marche a terme d instruments financiers 
OSE  Osaka Securities Exchange 
SIMEX  Singapore International Monetary Exchange 
TIFFE  Tokyo International Financial Futures Exchange 
TSE   Tokyo Stock Exchange 

 
 
 
ПРИМЕР ЗА ЕДНОСТАВНИ ФЈУЧЕРС ТРАНСАКЦИИ 

1. Претпоставка: 

Трговец купува на 2 октомври 2013 година 1 фјучерс договор на благајнички 
запис  со достасување во  декември 2013 година по цена од 94,83 денари, т.е. 
дисконтниот принос изнесува 5,17 (100-94,38). Трговецот се обврзал да ја 
изврши испораката на 1 милион денари (номинална вредност) на 13 –неделен 
запис на датум на достасување од договорот. 

Купувачот плаќа на денот на трансакцијата (2 октомври) провизија и ја 
депонира потребната маргина (гаранција за извршување на обврската). 
Купувачот ќе добие (заработи)  ако цената на договорот порасне (т.е. каматната 
стапка падне), но ќе изгуби ако цената на договорот падне (ако каматната 
стапка порасне). 

 
2. Ефекти од промената на цените: 

Да претпоставиме дека конечниот индекс на цени ќе  падне за 2 базични 
поени во текот на дневното одвивање на трговијата. Што значи дека 
дисконтната стапка на записот за идна испорака ќе порасне по купувањето на 
договорот. Промената за 1 базичен поен на индексот на благајничкиот индекс 
изнесува 25 денари, што ќе придонесе купувачот да изгуби 50 денари кога би го 
продал договорот по цена на котираната хартија од вредност (заклучна цена). 

Практиката на кредитирање и задолжување (mark to market) на сметката  
кај фјучерс договорите, на крајот од денот на тргувањето, значи дека трговецот 
е присилен да ја реализира оваа загуба дури и кога записот не е продаден. 
Значи, 50 денари се минусира од сметката маргина, и тие пари потоа се 
трансферираат на сметката на маргината на продавачот. (Ова се одвива до 
затворање на последниот ден на тргување). 
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(Mark to market процесот на пресметување на вредноста на позицијата врз 
основа на дневни цени на затворање, што одразува неостварена добивка или 
неостварена загуба на незатворени позиции). 

(Margin–пари кои се депонираат кај брокерот како делумна уплата, односно 
како доказ дека договорот ќе се исполни. Тоа претставува мал дел од вкупната 
вредност на основниот инструмент кај фјучерс и договорите за опции. 
Иницијалната маргина-влез во договор, маргина на одржување- минимално 
салдо на сметката маргина, испод која следува Margin call- барање за 
дополнителни средства за кредит кога движењето на цените кај терминските 
договори негативно се одразуваат врз  страните кои учествуваат во 
трансакциите). 

 
3. Конечна пресметка: 

Конечната пресметка или цената на купувањето која се изразува преку 
вредноста на индексот (IMM-International Monetary Market) се одредува на 
следниов начин: 

Прво: се пресметува вкупниот дисконт од номиналната вредност ( 1 милион 
денари) на записот со користење на формулата: 

Дисконт=денови до достасување х ((( 100-Индекс) х 0,01) х 1.000.000)/360 
каде го ((100- Индекс) х 0,01) претставува идниот дисконтен принос изразен 
како дел од годината. 

Второ: - се пресметува цената на купување со минусирање на вкупниот 
дисконт од номиналната вредност на испорачениот (извршен) запис.  Да 
претпоставиме дека цената на фјучерсот е 94,81 денари. (Конечен индекс на 
цени). 

Цената на пресметка за 1 ден испорака изнесува: 
1.000.000-91 х (0,0519 х 1.000.000)/360 = 986.880,83 
(Пресметката подразбира дека има точно 91 ден до достасување- случај на прв 
ден на извршување на договорот, освен кога записот достасал на национален 
празник). 

Сепак, во многу случаи договорите се затвораат пред денот на 
извршување (испорака), т.е. купувачот би покрил долга позиција со продавање 
на идентичен договор. Значи, не би дошло до испорака. Всушност испораката 
на основниот финансиски инструмент ретко се случува во повеќето трансакции 
на пазарот на фјучерси.  
 

ПАЗАР НА ФЈУЧЕРСИ 
 Ако со  тек на време дојде до опаѓање на каматните стапки се остварува 
загуба и обратно доколку дојде до пораст на каматните стапки се остварува 
добивка. 
 Објаснување на разликите меѓу фјучерсите и терминските договори 
 Фјучерсите и терминските договори се договори за купопродажба 
(закупување или продавање) на производи или имот (финансиски инструменти) 
на некој иден датум. Фјучерсите иако се пазарни договори, нивната размена е 
организирана на т.н. фјучерски берзи. На овие берзи е овозможено непречено 
извршување на трансакции со фјучерси кои се базирани на стандардизирани 
договори, според претходно поставени услови за размена, со можност за 
евидентирање во клириншките куќи и со загарантирани посреднички договори и 
односи. Терминските договори за разлика од фјучерсите се помалку 
стандардизирани и формирани според потребите на страните на договорот, 
повеќе се потпрени на испораката и можеби немаат потреба од маргини. 
 Задача 1. Да претпоставиме дека вие заземате кратка позиција т.е 
продавате јунски евродоларски фјучерс при  Rd= 5.5%. Пресметајте ги 
фјучерските договорни цени и вашите загуби и добивки ако ЛИБОР за јунските 
фјучерски истекувања е: 4.75%, 5.00%, 5.25%, 5.5%, 5.75%, 6% и 6.25%. 
Определете ги вашите профити и загуби ако имате заземено долга позиција во 
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јунски договор со Rd= 5.5%. 
Со  Rd= 5.5%,  цената на фјучерсот е $986,250: 

 Пресметковниот курс за $100  номинална вредност е St= ft= 100 - 
ЛИБОР(.25); пресметковниот курс за $1М номинална вредност е Ш(100-
ЛИБОР(.25))/100Ќ)$1М. 

 Задача 2. Да претпоставиме дека Вие заземате долга позиција во 
септемвриски фјучерс ценет според  IMM  индекс 95.5. Што ќе биде Ваш 
профит и загуба на соодветната позиција ако цената при плаќање веднаш 
(цената на пазарот) со рок од 91 ден и тргувања со ЅТМ од 5% во септемвриско 
истекување.   
 При индекс од 95.5, цената на фјучерсот е $988,750: 

 При ЅТМ од 5%, сегашната цена на пазарот е $987,910: 

 На денот на истекот на фјучерсот, фјучерскиот сопственик можел  да го 
купи фјучерс договорот за $988,750 и потоа да го продаде на пазарот за 
$987,910 со што ќе биде во загуба за $840. Алтернативно, фјучерскиот 
сопственик може да ја затвори позицијата на денот на истекот со заземање на 
кратка позиција во договор за определен рок со фјучерска цена иста на 
пазарната (сегашна) цена од $987,910. Со затворањето, фјучерскиот 
сопственик ќе должи на клириншката куќа $840. 

 Задача 3. Да претпоставиме дека Вие сте купувач во јунски фјучерски 
договор во 92-16. Што ќе треба да платите на денот на доспевање  ако 
конвертибилниот  фактор бил 1,2 и зголемената камата на конвертибилните 
обврзници била 1,50 на $100 номинална вредност?   

Трошок = (квотирана фјучерска цена)(CF) + зголемена камата   

Трошок  = (92.5)(1.2) + 1.50 = 112.50 за $100 номинална вредност 

 Задача 4. Да претпоставиме дека Вие продавате во септемвриски 
фјучерс во 93-16. Што ќе се случи со Вашиот профит или загуба во септември 
на рокот до доспевање ако најевтината конвертибилна обврзница што можете 
да ја купите на пазарот била 15-годишна, 7% тргување на обврзници со 115 
чиста цена која има камата што расте за $2 и конвертибилен фактор од 1.25 
 
Приходи од фјучерска стапка = (квотирана фјучерска цена)(CF) +  

зголемена камата = (93.5)(1.25) + 2 = 118.875 за $100 номинална  

вредност  

Трошоци на конвертибилни обврзници: полна цена = чиста цена + 

пресметана каматна стапка = 115 + 2 = 117 

Профит = 118.875 – 117 = 1.875 за $100 номинална вредност. 

Задача 5. Дефинирање на термински договор или спогодба за 
термински курс (ФРА); направете свој сопствен пример за термински договор. 

Терминскиот договор е договор којшто бара плаќања во готово или 
предвидува парагон-блок базиран на разликите меѓу реализираните 
купопродажни стапки како ЛИБОР на пример и претходно специфираните 
(претходно одредените) стапки. На пример, договорот може да се базира на 
специфично утврдени стапки  од Рк = 6% (годишно) и на тримесечен ЛИБОР 
(годишно) за 5 месеца и фиктивна главница од $10М. За 5 месеца 
отплатувањето би било: 

Ако ЛИБОР-от на крајот на 5-те месеци ја надминува специфицираната 
стапка од 6%, купувачот на терминскиот договор (или долго позиционираниот 
холдер) добива исплата од продавачот; ако ЛИБОР-от е помал од 6%, 
продавачот (кратко позиционираниот холдер) добива исплата од купувачот. 
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 Задача 6. Даден е термински договор со следниве термини: 

 концепиран принцип = $20М 

 препорачана стапка = ЛИБОР 

 контактна стапка = Рк= .05( годишно) 

 временски период = 90 денови 

 дневно пресметана конверзија = актуелна/365 
Прикажи ги во табела исплаќањата и примањата за долгите и кратките  

позиционери во терминскиот договор ако ЛИБОР-от при доспевањето е:  4%, 
4.5%, 5%, 5.5%, и 6%. 

Задача 7. Објаснување на сличностите и разликите помеѓу терминските 
договори врзани со ЛИБОР и евродоларските фјучерс договори. 

 За разлика од финансиските фјучерси, терминските договори се 
договори меѓу 2 страни и следствено се предмет на кредитен ризик за која било  
од страните што направила пропуст. Ова не е случај со фјучерсите каде 
клириншката куќа се базира на пазарните правила и ефективно го елиминира 
кредитниот ризик. Вообичаените термински договори се исто така помалку 
ликвидни отколку фјучерсите. Банките кои издаваат термински договори често 
заземаат позиции на фјучерските пазари за да ги хеџираат своите  позиции или 
заземаат долга и кратка позиција на сегашните пазари за да се заштитат од 
фјучерските и идните стапки. Како резултат на ова, при издавањето на 
терминските договори, специфицираната стапка Рк е често поставена еднакво 
на стапките кои се однесуваат на фјучерсите или терминските договори. 
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XVII. ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ НА ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ- Екстерен раст 
преку спојување, припојување и други облици на реструктуирање 

 
 Растот претставува битна компонента на успехот и животната сила и 
енергија на могу компании. Без него компанијата би имала потешкотии во 
остварување на целите на кои им се посветила и во привлекување на 
првокласни менаџери. 

Растот на компанијата може да се разгледа како интерен и екстерен. Во 
досегашното излагање стануваше збор за интерен раст. Екстерниот раст може 
да се остварува со аквизиција на друга компанија. Во тој поглед ќе стане збор 
за спојување и припојување, за методите на реструктурирање на имотот, како и 
методите на фисија во корпоративните финансии.  

Реструктурирањето на компанијата освен со спојување се остварува и со 
многу други облици. Меѓу поприсутните операции и активности, со кои се 
остварува рестурктурирањето на претпријатието, во деловната пракса се 
вброујваат: распродажба на имотот, левериџен откуп, спојување и сл. Целта кај 
спојувањето и на другите облици на рестурктурирање на претпријатието е да се 
создаде вредност. Темел во сите случаеви е создадавање вредности за 
акционерите.  
 

Реструктуирање на имотот 
 

1. Приватизација 
 

Голем број компании во развиените земји и во земјите во транзиција се 
имаат трансформирано во приватни компании.  Под трансформација на 
сопственоста во приватна сопственост се подразбира трансформација на јавни 
во приватни компании. Претворање на јавните претпријатија во приватни 
подразбира извесен број на инвеститори да се јават како лица кои држат акции 
на компанијата. Во такви трансформации се користат различни методи. 
Најчести форми се продажба или припојување на компанијата која е во 
сопственост на приватни инвеститори. Промената на сопственоста може да се 
оствари и по пат на продажба на цела или дел од компанија на пазарот. 

Бројни се мотивите за трансформација од јавни во приватни компании. 
Меѓу позначајните се тие од трошковна природа, потоа создавање услови за 
зголемена ефикасност и продуктивност.   

Мотив претставува и зголемувањето на приходите на владата.  
Меѓу мотивите на трансформација на сопственичката структура се 

условите за подобрување на менаџментот преку поттикнувањата кои му се 
даваат. Ако менаџментот го зголеми своето сопственичко учество во 
компанијата или е на друг начин поттикнат, претпоставка е дека ќе биде 
мотивиран за поефикасно работење. Овој ефект може да значи 
реструктурирање на имотот што ќе овозможи да се користат разни бонуси. 

Трошковната трансформација која го следи реструктуирањето  на 
сопственоста не е за запоставување, а кога се зборува за нив се мисли на тие 
трошоци кои се врзани за надоместоците кои им се плаќаат на банкарите, 
адвокатите и другите експерти кои се ангажирани на работите околу 
трансформација.   

Приватизацијата предизвикува страв дека ќе доведе до пораст на 
невработеноста. На почетокот тоа доведува до пораст на невработеноста, но 
по правило приватизираните претпријатија стануваат поефикасни и 
забележуваат побрз раст од државните и на долг рок придонесуваат за пораст 
на вработеноста. 
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Истражувањата покажуваат дека „главно, секогаш стануваат 
поефикасни, попрофитабилни... финансиски поздрави“.162  
 

2. Левериџен откуп –(Leveradged buyout -LBO) 
Приватизацијата може да се изврши со јасна трансакција кога 

инвестиционата група едноставно купува акции, а може истото да се изврши и 
по пат на leveradged buyout, кога во трансакцијата учествуваат трета и четврта 
група инвеститори.  

Во практиката LBO претставува поврзување на комерцијалните банки и 
junk-bond инвеститорите како заемодавачи со група менаџери-инвеститори кои 
имаат намера да го купат вкупниот капитал на определена компанија. Ако биде 
успешна, имотот е главно покриен со новосоздаден долг, чиј рацио е голем. 
Долгот треба брзо да се отплати. Инвестиционите банки по правило влегуваат 
во трансакции во подоцнежна фаза и се појавуваат како самостојни 
заемодавачи на менаџерите инвеститори, нудејќи им огромни средства за 
премостување (bridging), кои мора да бидат трансформирани во обврзници и 
пласмани. Заемите за премостување по правило се одобруваат во рокови кои 
не се подолги од три месеци.  
 

Три основи карактеристики на LBO:  

 Висок долг:  не е цел долгот да остане долгорочно. Во основа идејата е 
долгот да се отплати што е можно побрзо. Барањето да се генерира 
готовина за сервисирање на долгот во основа е да придонесе на 
операционите активности. 

 Поттикнувања: на менаџерите им се дава поттик во опции на акции или 
директна сопственост на акции. 

 Приватна сопственост: LBO стануваат приватни. Најуспешните LBO 
одат на јавна продажба кога долгот ќе се отплати и кога ќе се подобрат 
соодветните резултати  од оперативните. 

 
3. Спојување и припојување (M&A) 

 Мерџери и аквизиција претставува метод на трансформација на 
претпријатие во услови на глобализација којашто им овозможува на фирмите 
да се приспособат на новосоздадените околности и на  најдобар начин да се 
позиционираат со цел да реализираат што поголема вредност за своите 
стејкхолдери-интересни групи. Мерџерите, за коишто кај нас се користат и 
поимите фузија, интеграција или припојување, претставуваат трансакција во 
која настанува еден економски ентитет од претходни два или повеќе ентитети. 
Најчест случај на мерџери е кога едно претпријатие спојува друго. 
Карактеристично за мерџерите е тоа што обично станува збор за доброволна 
спогодба на две претпријатија, каде една фирма ја приклучува целата своја 
актива (и пасива) на друга фирма, со што се зголемува нејзината големина. 
Притоа сопствениците на приклучената фирма можат да ги заменат своите 
акции за акциите на новата фирма.  Сличен облик на ова е консолидацијата, 
којашто се разликува само по тоа што со спојување на две фирми се создава 
сосема нова фирма, и со тоа поранешните две престануваат да постојат, а 
нивните сопственици можат да ги заменат своите акции за акции на новата 
фирма. 
Или, со консолидација- се реализира трансакција според која работењето 
продолжува под ново име (A + Б = В) со што и двете фирми вклучени во 
комбинација (А и Б) престануваат да постојат како посебни ентитети, додека 
нивните акционери ги разменуваат поседуваните акции за акции од новиот 
ентитет (фирмата В).  
Друг облик на трансакција се аквизициите. Станува збор за мошне широк поим 

                                                 
162 W.L.Megginson and J.M.Netter, “From State to Market: A Survey of Empirical Studies on 

Privatisation“, Journal of Economic Literature 39 (June 2001), p.381. 
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кој се користи во случаеви кога едно претпријатие купува и стекнува пакет на 
акции на друго претпријатие. На тој  начин може тоа претпријатие да ја  
преземе контролата и да дојде во состојба да одлучува за нејзината иднина. 
Тоа претставува основа за реализирање на раст и синергија на големи и силни 
компании, како подобри перформанси и стратешки цели. Остварувањето на 
потполн синергетски ефект бара од процесите на аквизиција адекватно да се 
проектирани, на склучувањето на аквизицската работа  и да се пристапи  на 
соодветен начин, со соодветна тактика, со што постаквизиционата интеграција 
да биде применета врз основа на утврдена планска програма на аквизицијата. 
Аквизицијата се реализира на различни начини и во различни облици. На 
пример, плаќањето може да се реализира во готови пари или во хартии од 
вредност, може да биде пријателска и непријателска како и може да биде 
насочена кон потполно или делумно стекнување на контрола над друга фирма. 
Исто така, аквизицијата може да се одвива во три облици: како директна и 
приватна понуда на менаџментот на посакуваното претпријатие, како јавна 
понуда за откуп на акции и како аквизиција на физичката актива. 
Третиот облик на преземање (takeover)  претставува термин кој мошне често е 
поврзан со активностите на менаџерите и аквизицијата. Овој облик на 
преземање често се смета  како неодреден од причини што се поврзува со 
пријателскиот и непријателскиот облик на трансформација на контролата од 
една група сопственици на друга група. 

Трансакциите на спојување и припојување настануваат во бранови. 
Најзначајни биле во 60-тите и во 70-тите години, односно во 90-тите години од 
минатиот век и најновите на почетокот од овој век. Различни мотиви кои се 
наоѓаат зад овие трансакции на економистите им го отежнуваат објаснувањето 
на зголемен или намален интерес за нив.  

M&A кои настанале во 60-тите и 70-тите години биле во облик на 
конгломерати, кога трансакциите на M&A се одвивале помеѓу компании во 
различни деловни активности. Тие од 90-тите години биле последица на 
ниските каматни стапки, раст на цените на акциите, промена во регулативата 
(дерегулација), зголемена конкуренција и развој на технологијата. Тоа што се 
одвивало на почетокот на овој век веројатно се должи на зголемената 
конкуренција и развој на технологијата и желбата за зголемена ефикасност и 
конкурентност, заради задржување на уделот на пазарот преку подобар 
менаџмент.  

M&A може да биде хоризонтален( тоа всушност претставува аквизиција 
на конкурентите), кога доаѓа до припојување на компаниите од иста деловна 
линија, вертикален (аквизиција на купувачи и продавачи на добра и услуги за 
компанијата) кога станува збор за припојување на компании од различни фази 
на производство и во форма на конгломерати, кога се спојуваат и припојуваат 
компании во различни дејности.  

Хоризонталното спојување подразбира поврзување на две компании од 
ист вид работење. Економскиот ефект од ваквиот начин на спојување воглавно 
резултира во елиминирање на постоење на дупли објекти, од една страна, а од 
друга страна, пак, со понуда на широка лепеза на производи се зголемува 
вкупната побарувачка.  

Вертикално спојување, каде компанијата се проширува било напред 
спрема конечниот потрошувач или, пак, наназад спрема изворот на суровини, и 
на тој начин да се влијае на поттикнување на економско ефикасно работење. 
Овој вид на спојување и дава на компанијата поголема контрола над 
распределбата и набавките. 

Неизбежно прашање кое се поставува е кој е мотивот или пак кои се 
мотивите за M&A? Тие можат да се поделат на финансиски и нефинансиски 
мотиви. Финансиски мотиви се: 

 обезбедување на посакуваниот портфолио ефект; 

 подобрување на финансиската позиција која доаѓа како последица на  
експанзијата (полесен пристап на пазарот на капитал); 
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 полесен аранжман на големите инвестициони банкари кои се на пазарот 
на капитал market makers; 

 компанијата која се припојува може да има силна cash позиција или 
поволен debt to equity ratio, што при припојувањето може да биде од 
значење заради зголемување на заемите; 

 припојувањето и спојувањето може да настане и како последица на 
фактите дека компаниите имаат комплементарни ресурси;  
Нефинансиски мотиви, пред сè, се наоѓаат во желбата да се подобри 

менаџерската маркетиншка можност или припојување на производи.  Во мера 
во која реструктурирањето може да осигура подобар менаџмент, 
реструктурирањето вреди да се спроведе, дури и само заради тоа.  

Кога се вели дека мотивите за M&A се заради подобра диверзификација 
тоа не е точно, од причини што диверзификацијата е подобра и поевтина за 
акционерите отколку за компаниите. Со диверзификацијата не се зголемува 
вредноста на компанијата.   

Најзначајните предизвици на M&A се состојат во  очекуваниот 
синергетски ефект, кој подразбира дека целината настаната со M&A е 
поголема од деловите, односно  дека 2 + 2 = 5. Овој синергетски ефект на M&A 
во 90-тите години беше далеку од очекуваниот. Штиглиц заклучува дека често 
2 + 2 = 3.5, односно дека доаѓа до дисконт на тогаш настанатите конгломерати, 
наспроти премијата која настанува при остварување на синергетски ефект.  

Синергетските ефекти можат да бидат од оператвна и финансиска 
природа. Освен тоа, како извори за пораст на вредноста на компанијата, па 
оттука и како мотиви за преземања и спојувања можат да се јават: набавките на 
средствата по цена пониска од нивната пазарна вредност, диверзификацијата, 
зголемувањето на ефикасноста на менаџментот, личните преференции на 
менаџментот и др. 

Покрај синергетскиот ефект, спојувањето генерира и ефект на економија 
од обем (оперативна синергија)  што придонесува да се јави кога просечниот 
трошок опаѓа со растот на обемот на производството што се постигнува со 
спојувањето на претпријатија. Кога зборуваме за економија од обем треба да се 
има предвид не само во делот на производството туку и во маркетингот, 
набавките, распределбата, сметководството, финансиите итн. Идејата се 
состои во тоа што поголем обем на активности се концентрира во одредена 
дејност, на одреден број луѓе, на одреден дистрибутивен систем, итн. Или, со 
други зборови, зголемувањето на обемот овозможува поефикасно 
искористување на средствата со кои располага претпријатието. Исто така, може 
да се оцени дека спојувањето на две компании може да придонесе за 
стекнување на одредени стратегиски предности, што може да е доволен мотив 
за нивно спојување.  Таков би бил слуачјот, на пример, спојување компанија од 
прехранбената индустрија со компанија од фармацијата, што би можело да 
резултира со производство на лекови на база на природни состојки и сл. Друг 
пример на оперативна синергија претставува спојувањето со цел да се освои 
поголем дел од пазарот, што, од своја страна, е на удар на антминополската 
регулатива. Меѓутоа, се разбира, дека покрај другото, економијата од обем има 
и ограничување. Таквото ограничување се состои во тоа што, после точката во 
која е остварен обем од економија се појавуваат повеќе проблеми отколку што 
можат да се решаваат, со што претпријатието станува помалку ефикасно.  Во 
тој случај се јавува дисекономија.  

Финансиската синергија, главно, е резултат на очекувани намалувања на 
некои од трошоците врзани за изворите на финансирање или оданочувањето. 
Пример, таква можност претставува преземањето на компанија која има низок 
степен на задолженост и низок ливериџ од страна на компанија којашто има 
големо учество на долговите. Со преземањето, односно спојувањето, се 
создава команија со помал ливериџ во однос на компанијата- купувач пред 
преземањето, со што се отвора можност за нови задолжувања. Друг облик на 
финансиска синергија се јавува како резултат на фактот што поголемите 
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комании имаат подобри можности за прибирање финансиски средства на 
пазарот на капитал од помалите, било во облик на кредити, било преку емисија 
на хартии од вредност. 

Првото прашање при одлучување за M&A е што претставува 
економската добивка од оваа трансакција. Таа постои единствено во случај 
кога по завршената трансакција  двете компании се вредни повеќе заедно 
отколку поединечно. 
 

Добивка = PVab - ( PVa – PVb) = PVab 
 

Pvab компанија настанува со припојување на PVa и PVb. 
Ако добивката е позитивна, постои економска оправданост од 

припојувањето. Ако компанијата А сака да се припои на компанијата Б, 
прашањето на кое мора да се одговори е поврзано за  цената на припојување. 
Припојувањето се врши  со готовинско плаќање. Во тој случај цената на 
припојувањето е еднаква на готовинското плаќање, намалена за вредноста на 
компанијата Б. 

Цена = платена готовина – PVb 
Да претпоставиме дека компанијата A вреди 200 милиони евра, а 

компанијата Б 50 милиони евра:  
Pva = 200 милиони евра, 
PVb = 50 милиони евра. 
Да претпоставиме дека компанијата A е подготвена да и плати на 

компанијата Б 65 милиони евра, тогаш може да се претстави:  
цена = 65 – 50 = 15 милиони евра.  
Премија постои ако купувачот плаќа повеќе од тоа што вреди 

компанијата. Како се одредува вредноста на компанијата? Ако се работи за 
јавна компанија, се зема пазарната цена која се множи со бројот на акциите. 
Меѓутоа, инвеститорот очекува дека A ќе се припои со Б или дека Б ќе ја 
преземе некој друг, што обично по правило доведува до пораст на пазарната 
вредност на Б. Во тој случај може да дојде до разлика помеѓу пазарната 
вредност (MV) и „внатрешната“ вредност која е стварна вредност на 
компанијата Б. 

 Пазарна вредност  Б 
1. без припојување PVb: вредност на Б како одвоена 

компанија  
2. доаѓа до спојување PVb плус дел од користа од 

припојувањето  

 
Ако се случи друга можност, MVb односно пазарната вредност на 

акцијата за Б дека ќе ја надмине PVb. Тоа е што и се случува на конкурентниот 
пазар на капитал. Овој факт го компликува и ја прави сложена положбата на 
финансискиот менаџер. 

Да претпоставиме дека пред објавувањето на припојувањето на Б од 
страна на А: 
 

 A B 
Пазарна цена на 
акциите  

200 евра 100 евра 

Број на акции                                        1 000 000 500 000 
Пазарна вредност на 
компанијата  

200 милиони евра 50 милиони евра 

 
Компанијата А има намера да плати 65 милиони евра во готовина за Б.  

Тогаш: 
цена = платен cash – PVb=  65 - 50 = 15 милиони евра. 
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Да претпоставиме дека цената на акциите на компанијата Б пораснала 
за 12 евра поради гласината дека Б би можела да биде поволен објект на 
припојување. Тоа значи дека внатрешната вредност е преценета, бидејќи 12 X 
500 000 = 6 милиони евра. Вистинската вредност на компанијата е 44 милиони 
евра. 

Во тој случај: 
цената = 65 – 44 = 21 милиони евра. 
Можно е пазарот на направи грешка и пазарната вредност на Б да биде 

помала од вистинската вредност. 
Како се одредува цената кога преземањето се врши со акциите? 
Последните години околу 70% од преземањата се извршени по пат на 

делумно или во целост со акции на компанијата. Во тој случај цената на 
преземањето ќе зависи од вредноста, односно цената на акциите на новата 
компанија. 

PVb - PVa  N  Цена    

Ако А нуди 325.000 акции (0,325 милиони) наместо 65 милиони евра во 
готово, цената на акциите пред преземањето е 200 евра. Ако Б вреди 50 
милиони евра цена на преземање, 

евра милиони 15  50 -200 0,325  цена видлива   . 

Цената на акциите на компанијата A е 200 евра. Објавувањето на 
преземањето ќе доведе до нивно зголемување. Новата компанија ќе има 
1.325.000 акции и ќе вреди 275 милиони евра. Новата цена на акции на 
соединетите компании ќе биде: 

евра 207,55  
000 325 1

000 000 275
    

вистинската цена на преземање = 0,325   207,55 – 50 = 17,45 милиони 
евра. 

Тоа што е значајно е дека ако преземањето се врши со плаќање на 
готовина, трошоците на преземањето односно цената не е под влијание на 
добивката од преземањето. Ако, пак, се нудат акциите, добивката е подложна 
на промените поради промената на цените на акциите по преземање. За 
акционерите на компанијата А, која врши припојување, е подобро таа да се 
финансира со акции отколку со готовина.  

Постои уште една разлика помеѓу преземање со плаќање со готовина и 
акции. Менаџерите во компанијата А имаат повеќе информации за изгледите на 
компанијата, отколку што имаат аутсајдерите. Тоа се нарекува асиметрична 
информација. Во зависност од ставот на менаџерите кон идните движења на 
цените на акциите, цената на припојување може да биде поголема или помала 
од таа која претходно е пресметана. На пример, ако менаџерот на компанијата 
е пооптимистичен од инвеститорот и верува дека цената на новата компанија 
ќе вреди 215 евра по припојувањето, односно за 7,47 евра поскапа од 
пресметаната, тогаш следи:  

цена = 0,325   215 -50 = 19,88 милиони евра. 
Трансакциите врзани за M&A се мошне сложени и врзани се за 

решавање на правните, сметководствените и даночните прашања. 
M&A се под влијание на антитрустовското законодавство и со нивното 

заклучување не смее да се кршат нивните правила. 
Сметководствените правила мораат да се почитуваат на тој начин што посебно 
се сочинуваат биланс на состојба за секоја компанија поединечно, а потоа за 
новата компанија која настанува со M&A.  

Даночните обврски иако се разликуваат во многу земји, главно прават 
разлики дали припојувањето се врши по пат на готовина или финансирањето се 
врши со акции. Доколку станува збор за готовинско преземање, вообичаено е 
да се плаќа данок на капиталната добивка. Во случај да се врши финансирање 
по пат на акции, се поаѓа од тоа дека старите акции се разменуваат за нови и 
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дека немаат капитална загуба или капитална добивка и согласно со тоа нема 
даночни обврски.  

 
Дали M&A генерираат добивка? 

За ова прашање нема општа согласност меѓу економистите. Тоа  што е 
неспорно е дека постојат добри и лоши припојувања. Многу економисти заради 
потенцијалните ефекти оценуваат дека M&A генерираат добивка. Штиглиц има 
укажано дека при настанување на конгломератите изостанал очекуваниот 
синергетски ефект, односно дека дисконтот на конгломератите се појавува 
неколку години по нивното настанување. Тие кои не оценуваат дека M&A 
генерираат добивка, обично укажуваат дека спротивните ставови премногу 
тесно ја анализираат појавата, проценувајќи ја краткорочно, а запоставувајќи ги 
долгорочните ефекти. Релевантните истражувања направени на оваа тема исто 
така не даваат основа за генерализирање. Тие што се направени во периодот  
од 1960 до 1970 година покажале дека по припојувањето дошло до опаѓање на 
продуктивноста.163  Истражувањата кои се вршени подоцна, на пример од 50 
припојувања во периодот од 1979 година и 1983 година, потврдиле дека по 
припојувањата дошло до пораст на продуктивноста за околу 2,4%.164  Извесно и 
секако неспорно е дека голема добивка од M&A имаат давателите на 
професионалните услуги. Така за услуги дадени за M&A во 2000 година е 
платено 2 милијарди САД долари. 

 
Стратегии на аквизиција 

Офанзивни стратегии 

На финансиските пазари постојат мошне голем број  стратегии кои се 

однесуваат на M&A активности. Постојат стратегии од офанзивен карактер, 

коишто имаат за цел стекнување на контрола над други фирми, како и 

дефанзивни, со коишто се занемарува при одбрана на претпријатие обидот на 

преземање. Кај офанзивните стратегии, постојат две подгрупи. Во првата, во 

која понудата за преземање е насочена директно кон сопствениците, спаѓаат 

операциите на отворен пазар, јавните  понуди, понудите  со две цени и 

механизмот  на борба на застапниците. Втората подгрупа на офанзивни 

стратегии ја сочинуваат  активностите на преземање кај кои понудата се 

упатува на менаџерите на целната компанија (target company)  и во оваа 

спаѓаат два механизми:  понуда за припојување и понуда на т.н.  „мечкина 

прегратка“. 

Операциите на отворен пазар претставуваат  иницијално купување на акции и 

вовед во некоја од стратегиите на  M&A. Овој механизам се однесува на откуп 

акции од целното претпријатие директно од сопствениците на акции, на 

секундарниот пазар, односно на берза. На овој начи ретко може да се дојде до 

позначајно учество во сопственоста, што впрочем , претставува и најголем 

недостаток на овој механизам, од причини што бројот на акции којшто на овој 

начин можат да се стекнат е ограничен со бројот на акции во слободниот 

промет. Најчесто со помош на овој механизам се стекнува помал дел од 

сопственичката структура, од неколку десетина проценти, што претставува 

можност за јавна понуда. 

Јавната понуда претставува еден најчест и најстандарден механизам на 

                                                 
163 D. Rasenscroft and F.M.Scherer, “Mergers and Managerial Performance” in J.C.Coffee, Jr, L. 

Lowenstein and S. Rose-Ackerman (eds), Knights, Raiders and Targets: The Impact of the Hostile 

Takeover, Oxford University Press, 1988. 
164 P. Healy, K.Palepu and R. Ruback, “Does Corporate Performance Improve after Mergers?” Journal 

of Financial Economy 31(April 1992), pp. 135-137. 
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преземање фирми. Станува збор за упатување на јавна понуда за откуп на 

акции од целното претпријатие и се објавува во средствата за јавно 

информирање, често проследена  и со силна пропагандна кампања. Со цел 

понудата за преземање успешно да се реализира, понудувачот (bidder 

company) мора да понуди цена којашто ќе биде значително повисока од 

тековната пазарна цена. Се смета дека најголема предност на овој механизам 

се состои во тоа што понудувачот со помош на овој механизам може да ги 

избегне менаџерите, директорите и членовите на управниот одбор на целната 

фирма. 

Понудата со две цени претставува уште една варијанта на јавна понуда за 

преземање  фирма во која понудувачот нуди две цени за акциите од целната 

фирма. Првата цена е повисока или во некоја смисла посупериорна, пример, 

исплата во готово и веднаш  и се однесува на одреден максимален број  акции  

со кои понудувачот стекнува контрола над целното претпријатие. Втората цена 

е значително пониска и се однесува на преостатантите акции. Со овој 

механизам се врши успешно притисок врз сопствениците на акции на целната 

фирма своите акции да ги продадат што побрзо, по мошне поволни услови и 

висока премија. 

Борбата на застапниците претставува обид на поединечните акционери или 

група на акционери да ја преземаат контролата или да внесат некоја друга 

промена  во работењето на акционерското друштво. Тоа се постигнува со 

помош на механизмот на застапување на сопствениците на акции на 

годишното собрание на акционери. Самото застапување значи право да се 

гласа со помош на акциите на друг акционер. Логиката на овој механизам се 

состои во тоа да се искористат гласовите на оние акционери кои апстинираат 

од гласање за поедини одлуки на акционерското друштво, до коешто доаѓа 

поради нивното верување дека со нивното мало учество не можат многу да 

влијаат,  што е објективна последица на сериозноста  на сопственоста на 

голем број акционери.  

Понудата за припојување претставува понуда која едно претпријатие ја упатува  

директно на менаџерите на целната фирма, со желба  да се изврши 

припојување, здружување или купување. Менаџерите на целната компанија 

можат самостојно да одлучат за понудата, земајќи предвид низа релевантни 

фактори, како што се, на пример, позицијата на двете претпријатија, условите 

на понудата, причините, добивките, финансиските ефекти и сл.  

„Мечкина прегратка“ претставува сличен механизам на преземање во кој, пред 

претходна најава и предупредување, се упатува писмено известување на 

менаџментот на целната фирма во кое се содржани речиси сите значајни 

услови на преземање. Понудата се нарекува „мечкина прегратка“ поради тоа 

што на менаџментот на целната фирма обично му се остава малку време за 

донесување одлука, а најчесто се работи за понуда  од далеку поголемо и 

значајно претпријатие, која тешко може да се одбие. 

Дефанзивни стратегии  

Со оглед на тоа што во 70-те, 80-те и 90-те години од минатиот век, голем број 

на M&A активности имаа карактеристики на непријателско преземање, се 

развиле  и усовршуваале стратегии за одбрана. Тие станале  исклучително 

софистицирани, со вклучување на се поголем број експерти  како од таму така  

и од надвор од претпријатието. Оваа категорија на стратегии можат да се 

поделат во две големи подгрупи. Првата се однесува на превентивни 

стратегии, односно одбрана пред да дојде до понуда за преземање и во неа 

можно е да се вклучат амандмани за непреземање во интерните акти на 
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фирмата, „отровни пилули“, до капитализација со помош на повеќе класи на 

акции и „златен падобран“. Втората група  стратегии ја сочинуваат одбраната  

по објавувањето   понуда за преземање во која спаѓаат голем број механизми, 

како што се „пакман“, парничиње, промена во структурата на капиталот, „бел 

витез“ и спогодба за откуп на акции. 

Со амандмани во интерните акти на целното акционерско друштво, односно  во 

статутот на акционерското друштво, се отежнува обидот за преземање. 

Најчесто амандманите се однесуваат на зголемување на степенот на 

согласност на акционерите за прифаќање  понуда за преземање. Вообичаено 

прагот на согласност се одредува на  2/3, 4/5, додека во екстремни случаеви и 

до 95% согласност. 

„Отровните пилули“ претставуваат  одбрана која за прв пат е користена во 

1982 година, за одбрана на компанијата El Paso Electronics. Станува збор за 

одбрана каде што целното претпријатие користи емисија на различни хартии 

од вредност, со што и се намалува вредноста во очите на потенцијалните 

понудувачи. Тоа се постигнува со механизмот на докапитализација со чија 

помош се врши емисија на повеќе класи на акции со што се креира таков 

гласачки механизам со кој се овозможува полесно  задржување на контрола 

над фирмата. Обично, на основачите, членовите на нивните семејства, 

менаџерите и слично, им се овозможува поседување на акции со супериорно 

право на глас. „Златен падобран“, пак, претставува одбранбена стратегија која 

подразбира постоење на атрактивна спогодба која на менаџерите им гарантира 

висока компензација во случај на непријателско преземање и губење на 

работа. Овој механизам се нарекува златен поради тоа што во себе содржи 

значајни износи со кои им се гарантира на менаџерите.  

„Пакман“ претставува една крајно екстремна стратегија, каде фирмата која е 

цел на преземање лансира контра понуда за купување акции од компанијата 

понудувач. Името го добила по комјутерска игра, каде што еден карактер, 

pacman, се обидува да преживее така што ги јаде другите карактери. 

Парничење, односно судење, претставува своевиден начин на дефанзивна 

стратегија во која целното претпријатие покренува спор пред суд над 

понудувачот. Обично арументите во парницата се сведуваат на преиспитување 

на коректноста на цената, како и да се покаже дека управниот одбор работи во 

интерес на сите сопственици на акции. Се смета дека предноста на 

парничењето се состои во добивање  време за примена на некои од другите 

одбранбени стратегии. 

Стратегијата промена на структурата на капиталот ја сочинуваат се поголем 

број  различни механизми кои на целната фирма и стојат на располагање. Како 

најчест механизам се споменува докапитализацијата, која подразбира дека 

компанијата зема голем  износ на долг со цел да исплаќа високи дивиденди на 

сопствениците на акции и на тој начин да спречи да ги продаваат. Исто така, се 

применува и зголемување на долг, со што целното претпријатие се прави 

помалку привлечно за понудувачите. Може да се изврши и емисија на нови 

акции со што се постигнува разводнување на сопственоста на понудувачот, 

како и да се врши и откуп на сопствени акции на секундарниот пазар или по пат 

на јавна понуда за стекнување сопствени акции, што претставува многу чест 

применуван механизам на одбрана. 

„Бел витез“ претставува стратегија во која  претпријатието кое е цел на 

преземање се обидува  да најде пријателска компанија која се нарекува „бел 

витез“ и којашто претставува алтернатива  на непријателскиот понудувач  (црн 

витез). Белиот витез обично се обврзува дека нема да работи на ликвидација  

на целното претпријатие, дека нема да отпушта работници како и дека ќе го 

задржи постојниот менаџерски врв. Слично на оваа стратегија, се остварува и 
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со стратегијата „бел пратител“, со што акцијата на преземање се пренесува во 

рацете на пријателска компанија или инвеститор, којшто тогаш поседува 

значително  сопственичко учество, но со тоа што нема намера да стекне 

потполна контрола над компанијата. 

Спогодбите за откуп на акции исто така содржат голем број  механизми на 

одбрана чија суштина се состои во тоа што целното претпријатие што е мета 

на преземање да спречи непријателско преземање на тој начин што склучува 

спогодба со понудувачите да откупат свои акции. Некои од типичните одбрани 

од оваа група на механизми се откуп на акции со премија, каде што 

претпријатието откупува свои акции од понудувачот со значајна премија, како и 

сочинување спогодба за престанок на натамошни купувања на акции. Со 

таквата спогодба се постигнува замрзнување на одреден процент сопственост 

на претпријатието, со што се спречува обид на некоја трета страна да изврши 

упад и ја загрози дотогашната сопственичка позиција. 

4. Други облици на реструктурирање на компании 
 
Постојат разни причини заради кои компанијата би сакала да направи 

реструктурирање. Истотака постојат и бројни облици на реализација на 
реструктурирањето на компанијата, како извор на вредноста. Во продолежение 
ќе се задржиме на некои од нив. 
 

4.1. Стартешко купување 
 

 Стратешкото купување се реализира кога една компанија купува друга 
како дел од својата деловна стартегија. Мотивот да се купи друга компанија 
може да биде постигнување трошковна предност. Пример, пивара на која и 
треба дополнителен капацитет може да купи друга пивара која има преголем 
капацитет. Или, пак, целта може да биде заради пазарна доминација, се 
разбира, битно е да постои стратешка причина за спојување на двете компании. 
 За разлика од тоа, финансиско купување се случува кога финансиска 
компанија ги презема компаниите. Со преземањето, се очекува, дека ќе доведе 
до создавање на вредности над цената по која е купена. Но, овде треба да се 
прави разлика, во смисла што купувањето не е стратешко, бидејќи купената 
компанија делува како независен, засебен субјект. Треба да се истакне, дека 
финансиското купување носи со себе готовински предности, а плаќањето 
спрема акционерите- продавачи најмногу се финансира со долг. Таквиот откуп 
е познат како левериџиран откуп (leveraged buyout-LBO). Во продолжение ќе го 
третираме стратешкото купување со обични акции, а не со готовина. Кога некое 
купување се врши за обични акции, се јавува т.н. “разменски однос” , кој ја 
одредува релативната вредност на двете компании во однос на одредени 
клучни варијабли. Ќе проследиме два разменски односи, едниот за заработка 
по акција, а вториот за пазарната вредност, на две компании кои се 
соединуваат. 
Компанијата А размислува за купување на компанијата Б со обични акции. 
Финансиските податоци пред спојување на двете компании се: 
 

 Компанија А  Компанија Б 

Моментална заработка    20.000.000$    5.000.000$ 

Акции во оптек      5.000.000    2.000.000 

Заработка по акција                   4,00$                 2,50 $       

Цена по акција                 64,00$               30,00$ 

Однос меѓу цена и 
заработка 

                    16                   12 
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Компанијата Б прифатила понуда од 35$ по акција која ќе биде платена со 
акции на компанијата А. Во случајов разменскиот однос е 35$/64$, или околу 
0,547 акции на компанијата А за секоја акција на компанијата Б. Вкупно ќе треба 
да се издадат 1.093.750 обични акции на компанијата А за преземање на 
компанијата Б.  Ако се претпостави дека заработката на двете компании по 
купувањето останува иста, заработката по акција на прежеивеаната компанија 
би била: 
 

 Компанија   А  

Вкупна заработка      25.000.000$ 

Акции во оптек        6.093.750 

Заработка по акција                  4,10 $ 

 
 Заради спојувањето постои подобрување на заработката по акција на 
компанијата А, а поранешните акционери на компанијата Б доживеале 
намалување на заработката по акција. За секоја акција на компанијата Б која ја 
поседувале сега имаат 0,547 акции на компанијата А. Значи, заработката по 
акција после спојувањето е врзана за секоја акција на компанијата Б која ја 
поседувале пред спојувањето е (0,547) (4,10$), или 2,24$, односно помалку за 
2,50 $ од пред спојувањето. 
Да претпоставиме дека постигнат е договор цената на акцијата на копманијата 
Б, да биде 45$ наместо 35$ по акција. Во тој случај разменскиот однос би бил 
45$/65$, или околу 0,703 акции на компанијата А за секоја акција на компанијата 
Б. Во тој случај, треба да се издадат 1.406.250 акции, со што заработката по 
акција после спојувањето би била: 

 Компанија   А  

Вкупна заработка      25.000.000$ 

Акции во оптек        6.406.250 

Заработка по акција                  3,90 $ 

 
  Во случајов постои почетно разводнување на заработката по акција на 
компанијата А заради купување на компанијата Б (кај поранешните акционери 
на компанијата Б доаѓа до подобрување на заработката по акција). Ефектот на 
разводнување на заработка по акција ќе се случува секогаш кога односот меѓу 
цената и заработката кој е платен за компанија го надминува односот меѓу 
цените и заработките на компанијата која купува. Во нашиот пример, односот 
меѓу цената и заработката во првиот случај бил 35$/2,50$, или 14, а во вториот 
случај бил 45$/2,50$, или 18. Затоа што односот на цените и заработката кај 
компанијата А бил 16, дојде до зголемување на заработката по акција во првиот 
случај, и до смалување во вториот случај. Од тука произлегува дека за 
преживеаната компанија А се можни и почетни зголемувања и почетни 
намалувања на заработките по акција. Износот на таквото зголемување или 
смалување претставува функција од:  

1. односот на цената пред спојување со мултипликаторите на заработката; 
и 

2. релативната големина на  двете компании пред да се спојат мерена 
според вкупната заработка.  

То значи, дека колку што тој однос на цени/заработка е поголем на компанијата 
која купува пред спојување во однос на истите на купената компанија, тогаш 
поголема е заработката на купената компанија во однос на истата преживеана 
(акивизитерска) компанија.165  
 Кога одлуката за купување на друга компанија би се базирала исклучиво 
врз почетното влијание на заработка по акција, почетното разводнување на 
заработката по акција би било од пресудно влијание за запирање било која 

                                                 
165 ) James C. Van Horn i John M. Wachowiccz, Jr., “Osnove finansisjkog menadzmenta”, Mate, 

Zagreb, 2005, str. 637. 
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компанија да купува друга компанија. Притоа, на овој пристап на анализа може 
да му се стави приговор, во смисла што не вклучува во разгледување никаква 
можност од иден раст на заработка као резултат на спојувањето.  Таквиот 
пораст се должи на очекуваниот раст на заработката кај купената компанија 
или, пак, заради синергетското влијание кое настанува со спојувањето на двете 
компании.  Ако се очекува дека заработката на компанијата Б ќе расте побрзо 
од заработката на компанијата А, или ако постои очекувана синергија, во тој 
случај високиот разменски однос на акциите може да се оправдува, иако постои 
почетно разводнување на заработката по акција за акционерита од компанијата 
А. При договарање на купувањето тежиштето се става на односот на размената 
на пазарната вредност по акција. Проценувајќи ја вистинската вредност на 
компанијата, инвеститорите се концентрираат на пазарната цена на нејзините 
акции. Таа цена го одразува потенцијалот на заработка на компанијата, како и 
дивиденди, деловниот ризик, структурата на капиталот, вредноста на имотот и 
др. 
 Односот на размената на пазарната цена се претставува со следната 
формула: 
 
Пазарна цена по акција на       Број на акции кои таа компанија ги нуди 
компанијата која купува        х  за секоја акција на купената компанија 

                         Пазарна цена по акција на купената компанија  
 
Во случај, кога пазарната цена на компанијата која купува е 60$ по акција, а 
истата на купената компанија е 30$, и компанијата која купува понуди половина 
од својата акција за секоја акција на купената компанија, односот на 
разамената на пазарните цени ќе биде: 
 
               60$ х 0.5 
              --------------- = 1.00 
                30$ 

Со други зборови, обичните акции на двете компании ќе се разменуваат 
1 за 1 врз основа на пазарната цена. Ако пазарната цена на преживеаната 
компанија е реалтивно стабилна на 60$ по акција, акционерите од двете 
компании ништо не губат во однос на претходната состојба на пазарните цени. 
Меѓутоа, компанијата која се продава вообичаено нема интерес да прифаќа 
пазарен однос од 1 за 1. Компанијата која купува, пак, обично мора да нуди 
цена над тековната пазарна цена по акција на компанијата која сака да ја купи. 
Притоа, наместо половина од една акција, компанијата која купува можеби 
треба да понуди 0,667 од една акција или 40% по акција од моменталната 
пазарна вредност.  
 Во случај кога нема синергија (од извршеното спојување), подобрениот 
менаџмент или потценувањето на акциите на купената компанија, не може да 
се очекува дека тоа е во интерес на акционерите на компанијата која купува, да 
понуди цена која би била над тековната пазарна цена на купената компанија. 
Во таков случај, за акционерите на компанијата која купува би било прифатливо 
ако односот цена/заработка на нивната компанија е во можност да го одржи 
истиот однос на цената/заработка по спојувањето. Да претпоставиме дека се 
располага со следните информации: 
 

 Компанија која купува Купена компанија 

Моментална заработка     20.000.000 $    6.000.000 $ 

Акции во оптек       6.000.000    2.000.000 

Заработка по акција 
(ЕПС) 

                  3.33$                3.00$ 

Пазарна цена по акција                  60.00$              30.00$ 

Однос цена/заработка                 18              10 
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(П/Е) 

 
 Со понуда на 0,667 за една акција на компанијата која купува за секоја 
акција на купената компанија, или 0,667 х 60$ = 40$ вредност по акција, 
разменскиот однос на пазарната цена за купената компанија изнесува: 
               60$ х 0.667 
              --------------- = 1.33 
                      30$ 
 На акционерите на купената компанија им е понудено 40$ за секоја од 
акциите кои ги поседуваат. Се разбира, тие имаат корист од купувањето, од 
причини што нивната цена изнесувала 30$ по акција. Исто така и акционерите 
кои купуваат, можат да извлечат корист, доколку односот цена/заработка на 
преживената компанија остане ист.  Во тој случај пазарната цена на акциите на 
преживеаната компанија, по купувањето би била: 
 

 Преживеана компанија 

Вкупна заработка         26.000.000$ 

Број на акции во оптек           7.333.333 

Заработка по акција (ЕПС)                        3.55$ 

Однос цена /заработка (П/Е)                 18 

Цена по акција                 63.90$ 

 
Од ова имаат корист и акционерите на купената и акционерите на 

компанијата која купува, а причината за тоа се состои во разликите во односите 
на цена/заработка. Тоа значи, дека компаниите со висок однос цена/ заработка  
можат да купат компании со понизок однос цена/ заработка и да дојдат до 
директно зголемување на заработка по акција, покрај фактот што плаќаат 
премија кога се гледа разменскиот однос на пазарната вредност. Клучен 
фактор, во тоа е, што тоа ќе се случи на односот цена/заработка на 
преживеаната компанија после спојувањето. Доколку остане исти, пазарната 
цена на акцијата ќе порасне. Заради тоа, компанијата која купува би била во 
можност да прикажува постојан пораст на заработка по акција, ако на тој начин 
би можел да купува доволен број на компании со тек на време. Ваквото 
зголемување не е како резултат на соодветна економија во работењето или, 
пак, резултат на базичен раст, туку тоа е постигнато со подигање на  нејзината 
заработка по акција со купувањето на компанија. Од тука произлегува дека, ако 
пазарот го вреднува таквиот илузорен раст на заработките по акции, 
компанијата веројатно би можела да го зголемува богатството на акционерите 
само со купување на други компании. На пазарите на капитал, кои 
функционираат не е веројатно дека пазарот ќе го задржи непроменет односот 
цена/заработка на компанијата која не може да покаже потенцијал за пораст, на 
различен начин од купувањето на компанија со помал однос цена/заработка. 
Притоа, компанијата која купува мора да го задоволи условот да може да 
управува со компаниите кои ги купува и да покаже одреден степен на синергија, 
доколку сака  бенефитите од купувањето да бидат подолгорочни. 
 По однос на успешното или целосно преземање, од страна на 
компанијата која купува други компании, постојат бројни студии и емпириски 
податоци кои покажуваат дека акционерите на целната компанија која се 
продава остваруваат зголемување на богатството во однос на пазарната 
вредност на нивната сопственост пред преземањето. Преземањето 
претставува купување на друга компанија која може ( од аспект на менџментот 
на купената компанија) да има облик на “непријателско спојување”. Таквото 
зголемување на богатството е резултат на премијата која ја платила 
компанијата која купува, чија големина просечно се движи околу 30%, каде што 
истата може да достигне и до 80%. Пазарната цена на акцијата на компанијата, 
која е потенцијална за купување, бележи тренд на раст после појавата на 
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информацијата за потенцијално преземање. Практично, видливо зголемување 
на цената на акцијата почнува да се забележува, обично, пред најавата за 
преземање, (обично еден месец порано). 
 За компанијата која купува, доказите се помалку очигледни. Имено, во 
сите случаеви на успешно преземање, премијата која се плаќа мора да биде 
оправдана преку постигнување на синергија или преку подобрено управување 
со средствата на компанијата. Некои од истражувањата сугерираат 
акционерите на компанијата која купува да добијат мало зголемување на 
цената на акциите, а други воопшто не откриваат таков ефект или дури 
покажуваат негативен принос.166 Особено таквата состојба е впечатлива во 
годината по преземањето, кога се покажуваат полоши приноси. Објаснувањето 
за тоа базира врз хипотезата за надуваноста, која предвидува намалување на 
вредноста на компанијата која купува. Ова заради фактот што потенцијалната 
синергија и подобрувањето на менаџментот, што се очекува од спојувањето, со 
купување друга компанија, не се доволни за да ја компензираат платената 
премија.  
 Основното прашање кое се поставува е кој метод треба да се примени 
во оценувањето на исплатливоста на вложувањето, со оглед на тоа што 
пристапот на двете методи е различен?  Овде одговорот би бил дека треба да 
се земат и двете методи: методот на текот на парите и методот на 
долгорочната вредност на некое купување на компанија. Методот на текот на 
парите се смета дека е посеопфатен во однос на вториот метод. Ова гледиште 
поаѓа од фактот што ако менаџментот на компанијата е заинтересиран за 
краткорочниот раст на заработката по акција, и доколку верува дека тоа е тоа 
што пазарот го вреднува, тогаш може методот на заработка по акција. Кај овој 
пристап се поаѓа од претпоставката дека се работи за замена на обичните 
акции. Но, притоа лебди прашањето дали ќе следува зголемување на 
заработките по акции сега или во иднина. Исто така и кај пристапот на парични 
текови стои прашањето дали очекуваниот нето паричен тек има сегашна 
вредност која е над таа по која се купува. 
 Спојувањето или консолидацијата често започнува со преговарање меѓу 
менаџментите на две компании. Консолидација претставува комбинација на две 
или повеќе компании во потполно нова компанија, со што старите компании 
престануваат да постојат. Консолидацијата се обавува на тој начин што 
надзорните одбори на двете компании ги договараат условите и истите ги 
ратификуваат и истите се презентираат на обичните акционери на двете 
компании. Во зависност од договорот за основање на корпорации, потребно е 
утврденото мнозинство- вообичаено двотретинско- од вкупните акции да се 
произнесе по предлогот за спојување. По одобрувањето од страна на обичните 
акционери, може да се одвива спојувањето или консолидацијата.  
 
Преземања, лицитациски понуди и одбрана 

Компанијата која купува може да даде лицитациска понуда директно на 
акционерите на компанијата која сака да ја купи. Оваа понуда претставува 
понуда за купување на акции од друга компанија по фиксна цена по акција од 
акционерите кои сакаат да ги продадат своите акции. Цената по која се 
реализира лицитациската понуда обично се одредува значително повисоко од 
моменталната пазарна цена, со цел да се поттикнат сопствениците. Употребата 
на лицитациска понуда на компаниите кои купуваат им дава можност да го 
заобиколат менаџментот на компанијата која сака да ја купат, на тој начин оваа 
понуда служи како закана во било какви преговори со менаџментот.  
 Лицитациската понуда исто така може да се користи кога нема 
преговори, но кога една компанија едноставно сака да купи друга компанија. 

                                                 
166 ) James C. Van Horn i John M. Wachowiccz, Jr., “Osnove finansisjkog menadzmenta”, Mate, 

Zagreb, 2005, str. 641. 
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Лицитациската понуда може да се дели на готовинска и акционерска, во 
зависност од тоа што стои во основното продажно средство од премијата која 
се нуди над постојните пазарни цени на акцијата. Освен тоа, на брокерите 
често им се даваат примамливи провизии за акциите кои преку нив се 
набавуваат. Лицитациската понуда вообичаено се објавува во финансискиот 
печат. На акционерите на компанијата директно им се доставува по пошта, ако 
понудувачот е во можност да дојде до попис на акционерите. Инаку, 
компанијата е должна според законот да осигура таков попис. 
 Наместо лицитациска понуда, некој понудувач понудува дводелна 
понуда. Првиот дел е дел на акција обично контрола и на пример, може да биде 
45% акции во оптек ако понудувачот веќе поседувал 5%. Првиот дел од 
понудата е поатрактивен во смисла на цената и/или начинот на плаќање од што 
е тоа вториот дел од понудата за преостанатите акции. Дводелната понуда го 
избегнува проблемот на „слепи патници“ кој е поврзан со самостојната 
лицитациска понуда, каде поединечните акционери имаат поттик да ги држат 
своите акции во надеж дека некој друг ќе даде подобра понуда. 

Компаниите кои се натпреварувнаат можат да користат бројни одбранбени 
тактики. Менаџментот може да се обиде да ги убеди акционерите дека 
понудата не е во нивни најдобар интерес. Обично се вели дека понудата е 
прениска во однос на вистинската, долгорочна вредност на компанијата. 
Слушајќи го тоа, акционерите можат да бараат атрактивна премија и да се 
уверат дека долгиот рок е предолг. Некои компании подигаат готовинска 
дивиденда или објавуваат поделба на акции, во надеж дека ќе придобијат 
подршка на акционерите. Често се преземаат правни работи, повеќе како би се 
одолговлекувале и фрустрирале понудувачите отколку да очекува победа. 
Обично, кога се две конкурентни компании, анти-монополската тужба може да 
се покаже како силна препрека за понудувачот. Конечно, како последен излез, 
менаџментот на компанијата за која се конкурира, може да се бара спојување 
со “пријателска” компанија познато како “бел крал”.167  
 
Одбранбени тактики на менаџерите 

Во деловниот свет постојат разни причини на преземање на компанија, што 
често како резултат на тоа доаѓа до промена на постојниот менаџерски тим. 
Понекогаш купувачот на друга компанија во настојуваата да оствари позитивни 
синергетски ефекти често врши замена на дотогашните менаџери со нови, од 
кои се очекува да се оствари поголема ефикасност во работењето. Од тие 
причини менаџерите, загрижени за своите работни места и позиции, креираат и 
развиваат одредени тактики со кои сакаат да се заштитат од несаканите 
преземања на компаниите кои тие ги водат или, пак, да ги ублажат последиците 
од таквите потфати врз себе.  
 Убедувањето на постојните акционери претставува наједноставна 
тактика која се спроведува од страна на менаџерските тимови. Таа се состои во 
убедување на постојните акционери од страна на менаџерите да не ги 
продаваат своите акции, притоа како аргумент што го користат е дека 
понудената цена е ниска. Во некои случаи, дури и во актите на компанијата се 
одредува цената според која може да се откупат акциите при преземање, 
независно од нивната пазарна цена. Обично ваквата цена се врзува за некој 
показател, како што е добивката по акција и сл. 

Друга одбранбена тактика на менаџментот е предвидување во самите акти 
на компанијата одредби кои се однесуваат на регулирање со клаузули 
евентуалните преземања или спојувања. Во таа смисла се предвидуваат 
калузули за т.н. квалификувано мнозинство или за т.н. супермнозинство, според 
кои, за валидност на изгласаните одлуки за спојување или преземање, 
потребно е согласност на две третини или поголемо мнозинство од постојните 

                                                 
167 ) James C. Van Horn i John M. Wachowiccz, Jr., “Osnove finansisjkog menadzmenta”, Mate, 

Zagreb, 2005, str. 649. 
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акционери. Покрај вакви одредби обично се пропишуваат одредби од видот 
правило на ротација во управниот одбор, што значи секоја година може да се 
избира по еден или двајца членови во управниот одбор, без притоа да се врши 
целосна промена после истекот на еден мандат. На тој начин, се пролонгира 
одржување структура на членови во управниот одбор која не му одговара на 
потенцијалниот купувач.  
 Следна тактика на одбрана од преземање е ливериџната 
ракпитализација. Станува збор за постапка со која менаџерите земаат кредит 
во висок износ, а истиот кредит го користат за исплата дивиденда на постојните 
акционери. Со ваквото оптоварување со нови долгови компанијата, од страна 
на менаџерите, станува неатрактивна или помалку атрактивна за 
потенцијалните купувачи. 
 Договори за реоткуп претставува постапка чија суштина се состои во тоа 
што, менаџментот на нападнатата компанија стапува во преговори и се 
договара со купувачот за можноста од повторен откуп на дел од сопствените 
акции од купувачот, по цена која е обично повисока од таа по која ги купил 
купувачот. 
 Одбранбената тактика отровни таблети претставува постапка со која 
максимално му се оневозможува преземањето на компанијата од 
потенцијалниот купувач. Суштината на ваквата тактика се состои во тоа што, на 
пример, со издавање на права на акции, кои би ги поседувале имателите на 
акции, но тие би можеле истите да ги реализираат (тоа се регулира со 
калузула), само во случај на преземање на компанијата.  
 Не ретко менаџерите успеваат во своите работни договори да вметнат 
одредби во кои се регулира право на исплата високи компензации во случај на 
нивно разрешување или отпуштање. Заради ваквиот заштитен карактер на овие 
одредби се нарекуваат златни падобрани, заради тоа што истите паѓаат на 
товар на акционерите. Практично, со оваа тактика не се попречува 
преземањето на компанијата, туку се дава заштита на менаџментот. 
 

5. Фисија во корпоративните финансии 
Наспроти фузиите/фисијата која настанува, пред сè, преку M&A, постои 

и  корпоративна фисија.  
Spin-offs е токму таква трансакција со која настанува нова независна 

компанија, со одвојување на имот и работење од компанија-родител.  
Зошто се формира ваква компанија? Тие ги зголемуваат опциите на 

инвеститорите, бидејќи им овозможуваат да инвестираат во еден дел работни 
дејности. Ваквата организациона шема може да го поттикне менаџментот, 
посебно во компанијата-родител, кој може да се концентрира на главните 
активности на компанијата. Пример за успешен spin-offs претставува 
дисолуцијата на Standard Oil Trust во 1911 на седум одвоени компании. Само во 
наредната година по spin offs, комбинираната вредност на акциите на 
компанијата наследничка двојно се зголемила со што се збогати J.D. Rokfeler.  
Трансакцијата на одвојување (spin-off) – претпријатието врши бесплатно 
дистрибуција на акции, сегмент кој се издвојува за своите акционери врз 
пропорционална основа со што од сегментот се формира друга нова 
корпорација (А = А + Б). Ова потсетува на дистрибуција на дивидендни акции, 
но на акционерите не им се дистрибуираат акции на претпријатието, туку (нови) 
акции за нејзиниот деловен сегмент. 
Со трансакциите на делење (split-off) – на акционерите им се нуди можност  
поседуваните акции да ги заменат во утврдена пропорција за акции на 
деловниот сегмент којшто се осамостојува. Овој вид трансакција е слична на 
трансакцијата откуп на акции. 

Carve  outs  е слична трансакција на spin offs, со таа разлика што 
акциите не се делат на постојните акционери, туку акциите јавно се продаваат.  

Трансакцијата на јавна продажба на акции од сегмет на 
претпријатие - ECO (equity carve-out) – станува збор за матично претпријатие 
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и нуди на инвестиционата јавност  и отуѓува најчесто релативно мал процент 
сопственост над претпријатието ќерка, а задржува мнозински пакет. 

Sell-off подразбира продажба на дел од компанија, што претставува 
парцијален sell–offs или sell off  на целата компанија која во тој случај е 
еднаква на доброволна ликвидација (покрај доброволна ликвидација како начин 
на престанување на постоење на компанијата и банкротство).   

Делење на претпријатие (split-up)оваа трансакција најчесто се 
спроведува преку трансакции на издвојување и поделба, еднократно или во 
повеќе наврати, со што претпријатието престанува да постои, но деловниот 
живот продолжува на отцепените сегменти-делови (А = Б + В + Г ...).  

Финансиско реструктурирање 
Со финансиското реструктурирање се врши дисконтинуелни и значајни 

промени во односите на структурата на капиталот или/и промени во 
внатрешните односи во структурата на сопствениот капитал (структура на 
сопственост) и во структурата на долговите. Тоа се постигнува со следниве 
трансакции: 
-Откуп на акции (stock repurchase), (расположливата и готовината прибавена 
со задолжување се користи за откуп на еден број  сопствени акции); 
-Докапитализација на втора класа акции - DCR (dual-class recapitalization), 
(вообичаено ова се подразбира како емисија на нови акции со поинакви  права 
за глас од правата на постоечките акции); 
-Понуда за замена на една хартија од вредност со други (exchange offers), 
(станува збор за конверзија на обврзници во обични или преференцијални 
акции); 
-LR (готовина прибавена со долг се дистрибуира на акционерите преку високи 
специјални дивиденди); 
-LBO (инвестициска група која користи готовина прибавена  преку долг за 
купување јавни акции и приватизација на цело претпријатие); 
-ESOP (техники на вклучување на вработени во сопственост). 
LR и LBO спаѓаат во т.н.u HLT (highly leveraged transactions-драстичен раст на 
задолженост на претпријатието). 
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XVIII. МЕЃУНАРОДЕН ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ 
Современата светска економија е многу поинтегрирана од кога и да е, 

поради што и народите се зависни едни од други за многу важни ретки ресурси. 
Последните неколку децении од 20-тиот и  во почетокот на овој век се време на 
случување на голема експанзија на меѓународни инвестиции по пат на 
инвестициони фондови, како и други облици на институционални инвеститори. 
Истовремено засилено се одвива процес на зголемено прибирање на капитал, 
чие потекло е надвор од националните граници. Понатаму, целиот овој процес 
е проследен со значителна дерегулација на финансиите на глобален план со 
тенденција за создавање на интегриран финансиски пазар. Секако, ваквиот 
незапирлив процес, повлекува и обврска за финансиските менаџери во 
изнаоѓање на најповолна цена, по која ќе прибавуваат или ќе ги пласираат 
средствата, на глобалниот финансиски пазар. Современиот свет на растечка 
меѓузависност повеќе ја наметнува потребата од развој на меѓународните 
бизнис релации, што понатаму ќе значи зголемување на идната меѓународна 
кооперација. Тоа недвосмислено наметнува потреба од контрола, меѓу другото, 
над финансиската функција, како клучен елемент во постигнување на 
глобалните корпоративни цели. Идеално, функцијата на финансискиот 
менаџмент во мултинационалното претпријатие би ги имала следниве три 
цели168: 

1. да ги искористи предностите од потенцијалните мултинационални 
операции, заради зголемување на финансиските текови и зголемување 
на ефикасноста; 

2. да се адаптира на ограничувањата во опкружувањето на национален и 
регионален план; 

3. да ја заштити активата и средствата за да бенефитите од 
мултинационалните операции не претрпат смалување преку 
финансиските ризици. 

 
Мотивот за инвестирање на капиталот во странство се состои во 

обезбедување на принос кој е поголем од бараниот. Покрај тоа, мотив за 
инвестирање во странство може да биде и заради поефикасно производство, 
користење на евтина работна сила и суровини, освојување на нови пазари, 
користење на даночни олеснувања и други бенефиции. Се разбира, заеднички 
именител на сите тие интереси (пазари, суровини,  производствени капацитети 
и сл.), сепак е обезбедување на поголема стапка на принос. 

За компанијата што инвестира во странство се битни паричните текови што 
се остваруваат во странство, и кои можат да се вратат во матичната фирма во 
земјата од која доаѓа инвеститорот. Ако паричните текови од странската 
филијала не можат да се пренесуваат во земјата, во таков случај постои 
веројатност таквата инвестиција да не се оцени како атрактивна за 
инвеститорот. Кога преносот на паричните текови е слободен, во таков случај 
едноставна е оценката за исплатливоста на вложувањето, и истата се 
реализира според следната процедура: 

1. се проценуваат очекуваните парични текови во странската валута; 
2. се пресметува нивната вредност во домашната валута; 
3. се одредува нето-сегашната вредност на проектот, со користење на 

бараната стапка на принос од земјата на компанијата инвеститор. 
Истовремено со разгледувањето на бараните стапки на приноси се 

анализира и меѓународната диверзификација. Таа, всушност, претставува 
клучот во создавањето на портфолиото. Тоа се постигнува по пат на 
комбинирање на проекти кои имаат низок степен на корелација, со што 
претпријатието е во состојба да врши корекција, во смисла на редуцирање на 
ризикот во однос на очекуваниот принос. Економските циклуси во различни 

                                                 
168 )  Stefan H. Robock, Kenneth Simmods, “International business and multinational enterprises” 

Third Edition, Irwin, Homewood, Illinois, 1983, стр.516. 
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земји обично не се синхронизирани, тоа може особено да влијае на 
намалување на ризикот во однос на очекуваниот принос. Инаку, вкупниот ризик 
може да се намали со користење на ефектот од диверзификација помеѓу 
земјите. Основната премиса на теоријата за портфолио во финансиите е дека 
инвеститорот може да го редуцира нивото на ризик од дадениот ресор, преку 
комбинирање на оние инвестиции чии приходи се помали од оние со совршено 
позитивна корелација. Во прилог на ова зборува фактот што меѓународните 
акции покажуваат конзистентно пониска стандардна девијација во споредба со 
кој било даден број на американски акции во ресорот. Постои мислење дека 
институционалните и политички ограничувања, јазичните бариери и 
недостатокот на адекватна информација за странските инвестиции ги 
спречуваат инвеститорите од диверзификација преку границите. МНК, од друга 
страна, преку нивната единствена позиција ширум светот, ги извлекуваат 
бенефициите од меѓународната диверзификација. Овој аргумент е ослабен, 
поради воведувањето на меѓународните заемни фондови. Додека 
американските фирми го презедоа водството во основање на фирми-ќерки 
преку океанот во 50-тите и 60-тите, европските и јапонските фирми ја започнаа 
оваа активност во 70-тите години од 20 век и продолжија во 21 век. 

Да земеме за пример мултинационално претпријатие со седиште во САД, 
кое произведува и дистрибуира медицинска опрема и кое има три сопствени 
претпријатија (афилијации) лоцирани во Бразил, Германија и Кина. Меѓу 
другото, продава и стока на домашниот пазар (САД) и извезува во Мексико и 
Канада, а воедно секоја од афилијациите купува склопови (производи) од 
матичното претпријатие од САД.169 Секоја од афилијациите создава додатна 
вредност, во смисла на приспособување на овие склопови на барањата на 
локалните пазари, дистрибуираат и продаваат стоки на својот домашен пазар 
(Бразил, Германија и Кина). Секоја од овие земји во кои работат афилијациите 
претставува специфичен предизвик за финансискиот менаџмент на фирмата, 
кој се реализира во три основни глобални сегменти: 

1. Управување со даноците. Даночниот менаџмент (tax management): 
Мултинационалното претпријатие од САД, како и сите фирми во сите 
земји во светот, повеќе би сакале да плаќаат помалку даноци. Кога 
зборуваме за оданочување во меѓународниот финансиски менаџмент 
овој сегмент претставува мошне комплексно прашање за 
мултинационално претпријатие од причини што различните даночни 
прописи важат во одделни земји, како и различното третирање на 
странските вложувања. Пример, според американскиот даночен систем, 
американските компании кои работат надвор од САД, приходот од 
работењето на тие претставништва или афилијации во странство се 
пријавува на американски даночен образец за компанијата и се 
оданочува на ист начин како и приходот остварен во земјата170.  Ако, пак, 
работата се извршува преку странска деловница, обично приходот не се 
оданочува во САД сè додека не и се додели делот на име дивиденда на 
матичната компанија. Предноста овде се состои во тоа што данокот се 
одложува сè додека компанијата (матична) не ги прими парите. Во некои 
земји, пак, се прави разлика меѓу добивката која се дели на акционерите 
и нераспределена добивка, така што пониско ја оданочуваат 
распределената добивка. Помалку развиените земји многу често имаат 
пониски даноци и даваат одредени даночни олеснувања, со цел да 
привлечат странски инвестициони вложувања. Или, една од мошне 
важните методи на оданочување што ја спроведува Европа - данок на 
додадена вредност (VAT) кој, всушност, е данок на промет пресметан на 

                                                 
169 ) Czinkota, Mcihael R., Ronkainen Ilkka A., Moffet, Michael H., “International Business”, 

Thomson, South-Western, USA, 2003, стр. 421. 
170 ) James C.Van Horne & John M. Wachowicz, “Osnove finansiskog menadzmenta”,  Mate, Zagreb, 

2005, str. 680. 
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вредноста која се додава на производот во секоја од фазите на 
производство. Додека профитот се оданочува по релативно помали и 
умерени стапки во Кина и Бразил, а даночните стапки во Германија се 
релативно повисоки (но се исти како и во САД). Ако мултинационалното 
претпријатие го „реаранжира” својот профит помеѓу своите деловни 
единици, тоа би преферирало да направи повеќе профит во Бразил и 
Кина, со оглед на ниското даночно оптоварување во овие земји.  

2. Управување со валута. Валутен менаџмент (currency management). Кога 
се разгледува прашањето на валутата, неодминливо е да се каже дека 
најважен атрибут на која било странска валута (евро, реал и јуан) 
претставува способноста да го одржи курсот спрема американскиот 
долар, како валута во која се поднесува консолидираниот финансиски 
извештај на матичното претпријатие. И покрај тоа што еврото во однос 
на американскиот долар флуктуира, сепак еврото претставува стабилна 
конвертибилна валута, кинескиот ренминби (или јуан, како што често се 
нарекува) не е стабилна конвертибилна валута, но сепак неговиот курс 
во однос на американскиот долар е фиксен во еден подолг временски 
период. Бразилскиот реал, меѓутоа, претставува причина за 
загриженост.  Заради ова, менаџментот на мултинационалното 
претпријатие, за разлика од своето определување во врска со даноците, 
би сакал да ги „реаранжира” своите профити во Германија и евра, со цел 
за полесно управување со валутниот ризик. 

3. Управување со тековите на средствата. Менаџмент на тековите на 
средства (funds flow management): За мултинационално претпријатие е 
од особена важност да се обезбеди релативно лесен трансфер на 
средствата заработени во странство и на време. По однос на 
афилијацијата на мултинационалното претпријатие во Германија нема 
проблеми со трансферот на средства. Што се однесува до Бразил 
присутен е одреден број на бирократски барања за оправданоста на 
трансферот на средствата од една земја во друга, оваа земја е 
релативно отворена за прекугранично движење на капиталот. Конечно, 
проблемот на наведеното мултинационално претпријатие 
(афилијацијата) се наоѓа во Кина, од причини што оваа земја има 
релативно ограничување што се однесува до трансфер на средства од 
Кина. Инаку внесување на капитал во Кина не претставува проблем. Врз 
основа на третираните три сегмента за мултинационалното претпријатие 
од нашиот пример, произлегува дека доколку сака полесно да управува 
со средствата треба со цел да се совлада проблемот со блокираните 
средства во Кина да изврши „реаранжирање” на своите профити и 
готовински текови на средства како би и се овозможило континуиран 
деловен успех. 

Мултинационалните претпријатија кои инвестираат во странство го 
анализираат покрај даночниот систем на земјата во која вложуваат, го 
анализираат и политичкиот ризик во земјата каде вложуваат, кој се рангира од 
мешање на таа влада па сè до целосно запленување на имотот. Со оглед на 
фактот што политичкиот ризик има значајно влијание врз вкупниот ризик на 
инвестициониот проект, тој мора реално да се процени и да се предвиди 
политичката нестабилност. Со одлучувањето за инвестирање во странство, 
мултинационалното претпријатие треба да преземе одредени мерки за 
обезбедување од политички  ризик, по пат на вработување на работници од 
земјата-домаќин, евентуално да се избере реализација на заеднички 
инвестициони вложувања (со кои најмногу може да се елиминира можноста од 
експропријација) и сл. 
 Несомнено е дека пред финансискиот менаџмент на мултинационално 
претпријатие кое инвестира во странство, редовен предизвик е да се изнајде 
вистинскиот однос помеѓу наведените конфликтни цели и ризикот, што спаѓа во 
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пошироко сфатен мултинационален менаџмент (multinational management).171  
Несомнено е дека примарна цел на секое претпријатие, домашно или 
мултинационално, е максимизирање на консолидираниот профит, по 
оданочување. Консолидираниот профит го сочинуваат профитите од сите 
поединечни деловни единици во земјава и странство, кои се остварени во 
различни валути, изразени во валута на матичното претпријатие, во случајов 
американски долари. Кога се зборува за консолидираниот профит треба да се 
истакне дека тој не е лимитиран само на оние заработки кои се трансферирани 
на матичното претпријатие и во реалноста тие заработки може никогаш да не 
се трансферираат од земјата во која се создадени (задржан профит).  
 Табела 56: на консолидиран бруто профит на мултинационално претпријатие: 
(во 000 парични единици) 
 

Деловна 
единица 
(валута) 

Профит  
(во 
локална 
валута) 

Даночн
а 
стапка 
во% 

Профит по 
оданочува
ње 

Курс 
спрем
а  
$ 

Профит 
во $ 

САД ($)   4.500    35     2.925   1,000 2.925,00 

Бразил 
(реал) 

  6.250    25     4.688   1,150 4.076,09 

Германија 
(Евро) 

 
  3.000 

 
   35 

 
    1,050 

 
  1,200 

 
1.625,00 

Кина 
(Rmb) 

 
  2.500 

 
   30 

 
    1.750 

 
  8.500 

 
   205,88 

Консолидација: 

Профит по 
оданочува
ње  
(во 000 $) 

     
 
  
8.831,97 

Број 
емитувани 
акции (во 
000) 

     
 
 
10.000,0
0 

Заработка 
по акција 
EPS (во $) 

     
 
         
0,88 

 
Извор: Czinkota, Mcihael R., Ronkainen Ilkka A., Moffett, Michael H., “International 
Business”, Thomson, South-Western, USA, 2003, стр. 422. 
 
 EPS едноставно претставува консолидиран профит на фирмата, во $, 
поделен со вкупниот број на емитувани акции. 
           
 

  EPS=  =  = 0,88$ по акција 

 
Полето на мултинационалниот финансиски менаџмент се состои во 

менаџмент на финансиските ризици (financial risk management), бидејќи 
претпријатието кое работи со странство, особено мултинационалните 
претпријатија, позајмуваат средства во странски валути, купуваат форворд 

                                                 
171 ) Czinkota, Mcihael R., Ronkainen Ilkka A., Moffet, Michael H., “International Business”, 

Thomson, South-Western, USA, 2003, стр. 422. 
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договори, одредуваат цени на своите производи во различни валути, 
управуваат со своите готовински текови кои се деноминирани во различни 
валути итн. Промените во кој било од наведените параметри влијаат на секоја 
активност на меѓународното работење и инвестиции.  

Значењето на меѓународните мултинационални претпријатија стана 
повеќе од очигледно, ако се проследи големината на странските продажби во 
однос на домашните за главните американски корпорации. 
Табела 57: за меѓународна продажба на одбрани САД корпорации: 

 Странска продажба 
(% од вкупната 

продажба ) 

Крај на фискалната 
година 

3М 61% 31.12.2004 

Cisko Systems 44 30.07.2005 

Coca-Cola 70 31.12.2004 

General Electric 47 31.12.2004 

IBM 63 31.12.2004 

Intel 81 31.12.2004 

Johnson & Johnson 41 31.12.2004 

Mcdonald`s 66 31.12.2004 

Motorola 40 31.12.2004 

Sun Microsystems 60 30.06.2004 

 Извор: Годишниот извештај на секоја компанија, преземено од Stanley B. Block 
и Geoffrey A. Hirt, 2008, стр.629. 

 
Само некои од нив учествуваат во светската продажба со повеќе од 

50%. 
Пример, Intel продава во странство 81%, Coca-Cola со странска 

продажба од 70% и други компании со странска продажба од 40% и повеќе. 
Како што странските работења влијаат на функционирањето на американските 
бизнис фирми, така и развојот на меѓународните финансиски пазари влијае на 
начинот на живеење во САД. 

Пред да се продолжи понатаму, неопходно е да се дадат одредени 
објаснувања околу тоа во колку форми може да се појават мултинационалните 
корпорации во своето пенетрирање во странство. Настапот на (MNC) 
мултинационалнa корпорација во странство се изведува преку неколку форми: 
извозник, лиценциран договор, здружено работење (потфат) и странска фирма-
ќерка во целосна сопственост. 

Извозник. Мултинационална корпорација (претпријатие) може да 
произведува дома, a дел од тоа производство може да извезува кон еден или 
повеќе пазари во светот. Ваквиот деловен потфат со кој се инвестира во 
странство од страна на мултинационална корпорација (претпријатие) се 
оправдува со фактот што се смета дека ваквата форма на настап во странство 
претставува најмалку ризичен метод, од причини што со ова се собираат 
бенефициите од странската побарувачка без притоа да се обврзе на некаква 
долгорочна инвестиција со странска земја. 

Втората форма која практиката ја препознава е лиценцираниот договор. 
Оваа форма на странско вложување е особено прифатлива во ситуации кога во 
одредени земји, каде што постои интерес за влез на мултинационална 
корпорација, од страна на владите во странските земји воведуваат или ги 
зголемуваат царинските тарифи, со што извозникот се доведува во незавидна 
положба во поглед на ефикасен натпревар со локалните домашни 
производители. Оваа форма е оправдана за мултинационална корпорација на 
странскиот пазар и во ситуации кога постои веројатност дека странската влада 
може да воведе и забрани на целиот увоз на одредено време. Во таков случај, 
мултинационалната корпорација се определува за извоз на технологија 
наместо производ.  
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Третата форма на навлегување во странство со своето работење од 
страна на мултинационалната корпорација е здруженото работење (потфат), 
како една алтернатива на лиценциран договор. Со оваа форма 
мултинационалната корпорација утврдува заедничка работа со локален 
произведувач. Се смета дека оваа форма е изложена на најмал политички 
ризик. 

Четвртата форма на мултинационалната корпорација е странска фирма-
ќерка во целосна сопственост. Оваа форма е мошне ретко присутна во 
практиката, поради политички причини.  

Функционирањето на мултинационалното претпријатие, со преминувањето 
на државната граница од сопствената држава, се соочува со средина која е 
поризична и покомплексна од домашно опкружување. Ова е од причини што 
понекогаш социјалната и политичката средина се непријателски расположени. 
Присутни се и други ризици со кои се соочуваат мултинационалните 
претпријатија. Меѓу другото, еден од присутните ризици во инвестирањето во 
странство е ризикот од девизните курсеви. Моментален или спот девизен курс 
претставува девизен курс на една валута во однос на друга валута со 
моментална испорака, додека термински девизен курс е денешниот курс за 
замена на една валута за друга валута на одреден датум во иднина. 
Третирањето на ризикот на девизниот курс подразбира негово разгледување од 
аспект на појавните форми во практиката. Имено, постојат три вида на курсни 
ризици: 

1. конверзиска курсна разлика; 
2. трансакциски ризик и 
3. економски ризик. 
Конверзиската курсна разлика се јавува како резултат на менувачките 

работи. Трансакцискиот ризик се однесува на извршување на одредена 
трансакција, како што е продажба на стока на кредит која се врши по еден курс, 
додека обврската оригинално се книжи по друг курс. Економскиот ризик, пак, е 
ризик кој се однесува на промените во очекуваните идни парични текови и 
нивната економска вредност, настаната заради менувачките работи. Пример, 
ако претпријатието планира да инвестира 1 милион евра за проширување на 
производствениот капацитет на погонот во Франција, по курс кој изнесува 1,2 
долари за евро, а додека плаќа за работна сила и материјали за изградба, 
курсот на еврото зајакнал и достигнал 1,3 долари за евро, во тој случај 
доларските трошоци се зголемуваат и претпријатието остварува врз таа основа 
економска загуба. 

Конверзиската курсна разлика претставува сметководствена постапка на 
менувачките работи. Загубата или добивката од курсните разлики во 
американските закони не се евидентира во билансот на добивка, туку се 
идентификува во сопственичката главнина како корекција за менувачките 
работи. 

Трансакцискиот ризик претставува добивка или загуба која настанува кога 
се договара одредена трансакција во странство. Трансакцискиот ризик, обично, 
често се користи во надворешната трговија, кај одреден увоз или извоз на 
отворена сметка и истиот опфаќа поголем број на различни трансакции 
(купување, продавање на производи, позајмување или зајмување средства и 
др.). Да претпоставиме дека побарувањето изнесува 1.000 евра, при курс 1евро 
= 1,2 долари. Рокот на достасување на плаќањето е за два месеца. Ако во 
меѓувреме еврото ослабело и новиот однос е пример 1 евро = 1,1 долар, во тој 
случај се регистрира загуба заради курсни разлики, кога претпријатието ќе ја 
прими уплатата во евра и истата ја претвори во долари. Спротивно, доколку 
еврото зајакнело во однос на доларот, на пример 1,3 долари за 1 евро, тогаш 
претпријатието би остварило добивка во долари, од курсната разлика.  

Економскиот ризик претставува можеби најважниот од споменатите видови 
на курсни ризици и истиот се манифестира преку промена на вредноста на 
компанијата, која се јавува како резултат на неантиципираната промена на 
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курсот (девалвација или забрзана депресијација на домашната валута на 
земјата-домаќин, која од страна на претпријатието не е предвидена). 
 
Менаџирање со курсните ризици  

Управувањето со готовината, приспособувањето на внатрешните 
компаниски сметки, како и заштитата при меѓународното финансирање и 
валутната заштити со термински договори, валутни опции и валутни замени 
(свопови) претставуваат основни инструменти со кои може да се обезбеди 
соодветно менаџирање со курсните ризици. 

Управување со готовината и приспособување со внатрешната сметка на 
компанијата се други мерки за заштита од курсните ризици. Ако компанијата 
знае дека ќе дојде до паѓање на вредноста на валутата, таа може да ја намали 
готовината на минимум, со купување на залихи или друг материјален имот, 
односно таа треба да се обиде да ги намали трговските кредити (побарувања 
од купувачите) и доколку може да ги претвори во готови пари, а притоа би било 
пожелно ако може да ги зголеми обврските кон добавувачите или, пак, да ги 
продолжи роковите за нивно плаќање. Во случај на апресијација на валутата 
треба да преземе спротивни чекори. Кога не може да се предвиди иднината, во 
тој случај рационално решение е да се прифати политиката на 
урамнотежување на монетарниот имот со монетарните обврски, со цел да се 
изврши неутрализација врз ефектот на курсните флуктуации. Ако 
претпријатието има свои деловни единици во разни земји, може да воспостави 
такви односи помеѓу нив, со што се трансферираат меѓусебните обврски и 
побарувања меѓу нив, а со цел да намали ризикот. Во случај кога се очекува во 
некоја од земјите, каде има своја деловна единица, да дојде до намалување на 
вредноста на валутата, а во друга вредноста на валутата е стабилна, а двете 
деловни единици тргуваат меѓу себе, може да се договараат роковите на 
плаќање да бидат промптни со испораката, со цел да се намали влијанието на 
намалување на вредноста на готовината. Несомнено е дека девизната 
изложеност, односно изложеноста на ризикот на девизниот курс (foreign 
exchange exposure) претставува интегрален дел на финансиската функција на 
претпријатие кое е со глобална деловна ориентација, пред сè, 
мултинационалните претпријатија. Девизната изложеност или изложеноста на 
ризик на девизниот курс се јавува во три основни вида: трансакциска 
изложеност, транслациона изложеност и економска изложеност.172  Се разбира, 
мултинационалното претпријатие, пред сè, треба да обрне повеќе внимание на 
трансакционата и економската изложеност, бидејќи транслационата изложеност 
повеќе е резултат на сметководствените прописи и конвенции. За ова 
мултинационалното претпријатие треба да има соодветен информациски 
систем, врз основа на кој може да се донесуваат соодветни одлуки како и да се 
спроведува контрола.  

Управувањето со готовината (cash management) може да се дефинира 
пошироко како средство за оптимизација на готовината (cash flows) и 
инвестирање на вишокот готовина. Од меѓународна перспектива, управувањето 
со готовината претставува мошне комплексно прашање, поради различните 
прописи во разни земји кои ги регулираат прекуграничните трансфери на 
готовина. Имајќи го предвид ова, финансиските менаџери мораат да ги сфатат 
и да ги разберат предностите и недостатоците на инвестирањето на готовината 
на странските пазари, за на тој начин да можат да донесат одлуки за 
меѓународно управување со готовина, со цел да се максимизира вредноста на 
мултинационалната компанија (MNC).173  

                                                 
172 ) Adrian Buckley, „Multinacional Finance“ (Fifth edition), Pearson Education Ltd., Harlow, 2004, 

p.181. 
173 )  Jaff Madura, „International Financial Management (7 th Edition)“, Thomson/ South-Western, 

USA, p.610. 
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Трансакциона изложеност (transaction exposure): претставува ризик поврзан 
со договореното плаќање во странска валута. Пример, претпријатие од САД 
извезува во Франција од својата производствена програма и за тоа ќе добие 
исплата во евра, но од склучувањето на договорот па сè до наплатата на 
извозот, претпријатието од САД е изложено на ризикот од промена на 
девизниот курс на еврото во однос на американскиот долар, односно односот 
$/€. Претпријатијата кои купуваат и продаваат на меѓународниот пазар се 
соочуваат со трансакциона изложеност, ако кој било од готовинските текови се 
деноминирани во странска валута. Кај овој вид изложеност на удар се 
добивките и загубите од девизното работење, кои произлегуваат од 
меѓународните трансакции, а се одразуваат на трансакциската изложеност. 
Оваа изложеност се претставува во билансот на успех во тековниот период. 
Како последица на овие трансакциски добивки и загуби се зголемува 
нестабилноста на пријавениот доход по акција. Се нарекува  
трансакциска  изложеност од причини што е производ на  трансакција која 
ефектуира готовински (cash) одлив - плаќање или наплата во странска валута 
на исти ден и се јавува само тогаш кога постои временска 
неусогласеност помеѓу моментот на преземање на обврската и нејзино 
плаќање. Јасно е дека оваа изложеност на девизен ризик е карактеристична за 
трансакции кои се обавуваат во странска валута  и тоа како за оние кои 
подразбираат извршување обврски (плаќања), исто така и оние кои 
подразбираат наплата (побарувања) во 
странска валута: стоковни трансакции, позајмување или давање заеми во 
странска валута, лизинг итн. 

Економска изложеност (economic exposure) или оперативна 
изложеност претставува ризик кој се однесува на погоденоста, позитивно или 
негативно,  на долгорочните готовински текови на фирмата, од неочекувани 
идни промени во девизните курсеви. Овој вид на изложеност произлегува од 
ограничувањата во способноста на претпријатието да предвидува какви било 
готовински текови, било да станува збор за девизни курсеви на среден и долг 
рок. Во таа смисла сите претпријатија имаат, непосредно или посредно, 
економска изложеност, а не само тие кои се активно инволвирани во 
меѓународното трговско работење. Несомнено е дека од сите курсни ризици - 
ризикот на менувачките работи, трансакцискиот ризик и економскиот ризик - 
најважен е последниот. Економската изложеност е детерминирана од 
промената во вредноста на компанијата која се јавува поради неантиципирани 
промени на курсот. Веднаш се воочува дека станува збор за неантиципиран, а 
не за антиципиран. Антиципираните курсни промени веќе се вкалкулирани во 
пазарната вредност на претпријатието. Пример, ако мултинационалното 
претпријатие работи со Бразил, може да се антиципира дека крузеирото ќе 
ослабне во однос на американскиот долар. Факт е дека крузеирото слабее и не 
би смеело да влијае на вредноста. Значи, економскиот ризик не може прецизно 
да се опишува или измери, како што тоа може да се направи со ризикот на 
менувачките работи или трансакцискиот ризик. Економскиот ризик зависи од 
тоа што ќе се случи со очекуваните идни текови на парите, што упатува на тоа 
дека субјективноста во голема мера е неизбежна. 

Транслациона изложеност (translation exposure)  претставува ризик кој 
произлегува од сметководствените и финансиски прописи, според кои, сите 
претпријатија мора да ги консолидираат своите финансиски извештаи (биланс 
на состојба и биланс на успех) годишно од сите свои меѓународни операции и 
активности. Овој вид на изложеност во литературата уште може да се сретне со 
назив сметководствена или преведена изложеност, која се состои во тоа што 
надворешните средства и пасивата на MNC, кои се деноминирани во единици 
на странски валути, изложени се на загуби и добивки поради променетите 
стапки на менување. 

Трансакциската и економската изложеност се оние, да речеме „прави 
изложености” од финансиски аспект, што значи дека и двете содржат во себе 
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потенцијална опасност по вредноста на готовинските текови со тек на време. 
Третата изложеност - транслационата изложеност претставува проблем кој 
произлегува од сметководствените прописи. Оваа изложеност е подеднакво 
важна како и останатите две изложености, од причини што непочитување на 
прописи може да придонесе до несакани ефекти, и намален интерес кај 
инвеститорите. 

Во продолжение ќе претставиме пример за изложеноста на ризикот на 
девизниот курс. Пример, мерење на изложеноста на ризикот на девизен курс: 
мултинационално претпријатие од САД извршува работи на меѓународен план 
со 4 валути: британска фунта стерлинг (GBP), канадски долар (CAD), шведска 
круна (SKR) и мексикански пезос (MXP). Целта на ова мултинационално 
претпријатие е: прво, да ја измери изложеноста на ризикот на девизниот курс за 
секоја валута во следниот квартал и да го проценува консолидираниот прилив 
на готовина и врз основа на своите процени за очекуван курс на овие валути 
спрема американскиот долар ја сочинува следната калкулација: 

Табела 58: 

Валута  Вкупен 
прилив 

Вкупен 
одлив 

Нето 
прилив/одлив 

Очекуван 
курс на 
крајот од 
кварталот 

Нето 
прилив/одлив 
во $ 

GBP 17.000.000    7.000.000 + 10.000.000   1,50 $ +15.000.000 

CAD 12.000.000    2.000.000 + 10.000.000   0,80 $ +  8.000.000 

SKR 20.000.000 120.000.000 -100.000.000   0,15 $  -15.000.000 

MXP 90.000.000   10.000.000 + 80.000.000   0,10 $  + 8.000.000 

 
Управувањето со трансакционата изложеност наједноставно се 

реализира преку природен хеџинг (natural hedging), термин кој се користи за да 
се опише политиката на претпријатието во аранжирање на своите готовински 
текови (приливи и одливи) во одделни валути, на тој начин што во согласност 
со потребите ги реализира во приближно исто време. Се нарекува природен 
хеџинг, затоа што не се користи некој посебен финансиски инструмент или, пак, 
трансакција, туку едноставно станува збор за планско усогласување на 
влезните и излезните текови на готовина во одредена валута (matching). 

Мултинационално претпријатие од Италија што има многу голема 
продажба во $ може да се задолжи со земање кредит во $. Притоа приходите 
кои пристигнуваат од продажбата можат да се искористат за сервисирање на 
долгот во $, сето тоа во согласност со роковите на доспеаност на ратите од 
кредитот. Во овој случај, без оглед на односот во курсевите €/$, американските 
долари кои се потребни за отплата на долгот ќе се создадат автоматски по пат 
на извоз во САД, со што приливот на $ (преку наплата на извозот) може да се 
структурира и на тој начин да се усогласи со одливот на $.  

Многу од мултинационалните претпријатија (особено тие кои имаат 
големи вредности на прекугранична трговија, меѓународно задолжение и 
приливи на готовина) обично формираат посебни одделенија за средства 
(трезори) во посебни претпријатија (компанија). Преку ваквите компании се 
одвива евиденцијата на вкупната внатрекомпаниска трговија и се фактурира 
преку оваа централна компанија. Ваквите компании се познати како „средства 
за префактурирање” (reinvoicing vehicle)  или како „средства за нето-пресметка” 
(netting vehicle) или „центри за управување со повеќе валути” ( multicurrency 
management centers). Се разбира, практиката покажува дека ваквите издвоени 
организирани одделенија или посебни компании се различни кај секоја од 
мултинационалните претпријатија, но очигледно постои одреден општ 
образец.174  

                                                 
174 ) Michael R. Czinkota, Ilkka A. Ronkainen, Michael H. Moffett, “Inetrnational Business“, 

Thomson, South-Western, USA, 2003, 433-434. 
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Некои мултинационални претпријатија отвораат реекспортни центри, 
како начин за олеснување во надворешната трговија во мултинационалното 
претпријатие и со трети страни. Извозната афилијација на мултинационалното 
претпријатие продава стока на реекспортниот центар кој понатаму ја 
препродава (одново фактурира) на увозните афилијации или на трети лица. 
Додека сопственоста над стоката преминува на реекспортниот центар, стоката 
оди директно од продажните единици до единиците кои ја купуваат или до 
независен купувач. По правило, продажната единица ја фактурира на 
реекспортниот центар  во нејзина домашна валута, а на единицата која купува и 
се фактурира во нејзина домашна валута. На тој начин реекспортниот центар 
може да ги централизира и управува со целокупните интракомпаниски 
трансакции. Со тоа централизираната позиција на реекспортниот центар 
придонесува за олеснување во салдирањето на обврските помеѓу единиците, 
така што се смалува неопходната количина на вистински трансакции во 
странска валута. Ваквиот воспоставен систем, исто така, овозможува подобра и 
целосна контрола над сите водења и застанувања помеѓу афилијациите175.  

Постојат примери каде една група на претпријатија својот извоз го 
фактурираат на друга група претпријатија, преку компанија за фактурирање во 
валута на извозникот. Во случајов, компанијата за фактурирање издава 
фактура на претпријатието-увозник во негова домашна валута. Тоа значи дека 
ниту претпријатието-извозник, ниту претпријатието-увозник не се изложени на 
ризикот на девизен курс, туку тоа се пренесува на компанијата за фактурирање, 
која во крајна линија ги презема сите потребни мерки за покривање на ризикот, 
врз основа на оценка за идното влијание на билансот на деловната група. 
Извозот вон групата се фактурира во валута на претпријатието-извозник, 
доколку, пак, увозникот бара тоа да биде фактурирано во друга валута, тогаш 
претпријатието-извозник фактурира на компанијата за префактурирање во 
валута на извозникот, а компанијата за префактурирање понатаму му 
фактурира на увозникот, што е надвор од групата, во валута која е договорена, 
притоа поднесувајќи го сама целиот ризик на девизен курс.  

Овие компании (компании или центри за префактурирање), формирани 
заради концентрирање на вкупната валутна изложеност, често делуваат како 
банкар (банка) на групацијата, со што управувањето со готовината (cash 
management) е концентрирано во компанијата за префактурирање. Некои 
мултинационални претпријатија користат компании за префактурирање за 
смалување на даночните трошоци и внатрешно „градење цени”, односно 
формирање цени на принцип на трошоци плус (in cost-plus pricing).  

Инаку, некои мултинационални претпријатија во управувањето со 
изложеноста на ризикот на девизниот курс користат т.н. дефанзивна стратегија 
на управување со изложеноста, која се состои во користење на свопови, опции 
и форворди, која опфаќа и заштита на очекуваниот профит и готовински прилив 
од ризикот на девизен ризик и пазарни ризици, преку приспособување на 
оперативните варијабли, како што се: алтернативни извори на снабдување, 
локација на производните погони, избор на пазар, кредитирање, политика на 
утврдување на цените и фактурирање во одделни валути. 

Кога се зборува за управување со девизна изложеност, треба да се 
истакне дека практиката познава два вида на техники на управување со 
девизна изложеност, и тоа: интерна и екстерна. Интерна техника за управување 
со девизна изложеност има кога се во прашање мултинационални 
претпријатија, а се базира на извршување на нето принцип (netting), 
усогласување, т.е. спарување (matching), забрзување и забавување на 
трансакциите (leading и lagging), дизајнирање на соодветна политика на цени 
(pricing policies) и управување со активата и пасивата (asset/liability 
management). Екстерната техника за управување со девизна изложеност се 

                                                 
175 ) James C.Van Horne & John M. Wachowicz, “Osnove finansiskog menadzmenta”,  Mate, Zagreb, 

2005, str. 689. 
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спроведува со форворд трансакции, валутни опции, краткорочно задолжување, 
дисконт на побарувања, факторинг и државна гаранција за ризик на девизен 
курс. 

Извршување според нето-принцип се однесува на поврзани 
претпријатија кои меѓусебно тргуваат и взаемните побарувања и обврски ги 
намируваат според нето-принцип (со или без посредување на централата, 
односно одделението за средства на матичното претпријатие, т.е. на ниво на 
групата), што може да се реализира на билатерален или на мултилатерален 
принцип. Вообичаено, извршувањето според нето-принцип се реализира еднаш 
месечно на одреден ден, врз основа меѓусебните побарувања и долгувања кои 
се пријавени. 

Усогласувањето или спарувањето (matching) кај мултинационалните 
претпријатија се реализира на тој начин што, на ниво на деловната групација, 
се усогласува приливот на средства во странски валути со својот одлив на 
средства во странски валути. 

Забрзувањето и забавувањето на трансакциите (leading и lagging) се 
одвива на тој начин што мултинационалното претпријатие кое има голем број 
активности во странство, заштитата од ризикот на девизен курс ја реализира со 
приспособување на своите обврски така што средствата се трансферираат 
меѓу сопствените афилијации во странство. Забрзувањето на динамиката на 
плаќање или наплата во странска валута се нарекува водење, додека 
забавувањето на динамиката се нарекува застанување.176 

Забрзувањето и забавувањето (leading and lagging) претставувата 
посебен вид на покритие на девизната изложеност. Постојната наплата на 
извозот однапред се одредува, и кога станува збор за валута на плаќање и кога 
станува збор за рокот, и на неа не може да влијае компанијата со свои интерни 
приспосбувања. Единствено во таков случај што може да направи е да 
договори продажба со дисконт во случај увозот да биде платен пред рокот кој е 
назначен во договорот, а овој рок вообичаено е 90 дена. Увозникот обврската 
ќе ја намири порано, ако процени дека валутата на плаќање ќе ревалвира 
според неговата матична валута. На ист начин, можат предвреме да се 
отплатат заемите. 
          Забрзување или авансирање претставува една од основните техники за 
покривање на девизната изложеност. Голем број на комерцијални договори 
предвидуваат дисконт за купувачот кој обврската ќе ја изврши пред рокот на 
достасување. Во таков случај забрзувањето е слично на инвестирање. Парите 
се пласираат и на пласманите се заработува. Заработката кај инвестирањето е 
камата, а кај авансирањето тоа е дисконтот. Забавувањето претставува 
одлагање на плаќањето, односно наплата на извозот. Поголемиот број 
продавачи засметуваат затезна камата за доцнење во плаќањата за даден 
износ. Ако доцни со плаќање, тоа не е ништо друго туку претставува 
изнајмување на странска валута по дадена камата. Истовремено, на овој начин 
таа ја продолжува својата валутна изложеност. Забрзувањето и задоцнување 
се техники кои често користат мултинационални компании, 
а многу помалку другите компании. Целта на употребата на овие техники се 
состои во  надминување на валутниот ризик. 

Ценовната политика на мултинационалното претпријатие во функција на 
заштита од ризикот на девизниот ризик може да се разгледа од два аспекта. 
Првиот аспект е движењето на цените и треба да го амортизира ризикот на 
девизниот курс, како меѓу односите меѓу претпријатијата внатре во групацијата, 
така и во односите на групацијата со трети претпријатија. Вториот аспект се 
состои во изборот на валутата во која се врши фактурирањето. Продавачот 
обично преферира да фактурира во своја валута (се разбира доколку истата е 
конвертибилна) или во странска валута која има стабилен однос (курс) спрема 

                                                 
176 ) James C.Van Horne & John M. Wachowicz, “Osnove finansiskog menadzmenta”,  Mate, Zagreb, 

2005, str. 688. 
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неговата домашна валута или, пак, во валута во која има (најголеми) трошоци, 
со цел да ја елиминира или неутрализира изложеноста на ризикот на девизен 
курс. Изборот на валутното фактурирање, конечно, може да зависи и од 
пазарната позиција на купувачот и продавачот, како и светската пракса за 
одредена стока и пазар, но во секој случај водејќи сметка притоа и за девизните 
прописи на земјите на извозникот и увозникот. 
          Стратегијата на долг рок со антиципација на движење на девизни курсеви 
овозможува односно дава можности за: 

1. Зголемување на цените на локалните компании. Многу компании 
основаат сопствени или мешовити компании во одделни земји. Често 
тоа е еден од начините да се обезбеди заштита од негативните ефекти 
што ги генерира депресијацијата и/или девалвацијата на локалната 
валута.  Во случај кога е таква процената, тие ќе пристапат кон 
подигање на цените. 

2. Зголемување на извозните цени. Ако се цените фактурирани и 
деноминирани во валута за која се очекува да депрецира или 
девалвира, порастот на цените претставува метод за избегнување на 
валутниот ризик.  

           Најчести клаузули за плаќање кои се наоѓаат во надворешно-трговските 
договори се:  
 

 Клаузула за плаќање во странска валута;   

 Клаузула за избор на валута (опција на извозникот по достасување на 
обврските да се определи за валутата во која купувачот ќе ја плати 
својата обврска); 

 Клаузула за комбинирање на валути овозможува дел од обврските да се 
извршат во една, а дел во друга валута; 

 Клаузула за место на плаќање; 

 Клаузула на плаќање спрема валута на вреднување; 

 Клаузула за гарантирање на девизниот курс. Паричната обврска се 
одредува спрема валутата на вреднување и се фиксира девизниот курс 
по кој обврската се извршува; 

 Клаузула на толерирање на девизниот курс, со која се предвидува 
толерирање на отстапувањето во рамки на одредени граници; 

 Клаузула на меѓународна валутна единица, постои кога плаќањето се 
договара во Специјални права на влечење (СПВ- SDR) или во евра. 

 
Управувањето со активата и пасивата претставува техника на смалување 

на побарувањата (актива) и зголемување на обврските (пасивата) во валута 
која се очекува дека ќе депресира односно девалвира, како и во зголемување 
на побарувањата (активата) и смалување на обврските (пасивата) во валута за 
која се очекува дека ќе апрецира или ревалвира.  

Управување со активата и пасивата од аспект на изложеност на ризикот на 
девизен курс може да биде агресивно или дефанзивно. Агресивниот пристап 
подразбира претпријатието едноставно да настојува да го зголемува својот 
готовински прилив (преку наплата на своите побарувања или со смалување на 
задолжувањата) во валута за која се очекува дека ќе зајакне, како и да го 
зголеми својот одлив (зголемување на задолжувањето или земање на трговски 
кредити) во валута за која се очекува дека ќе ослабнува. Дефанзивниот 
(пасивен) пристап подразбира усогласување на приливите и одливите на 
готовината во соодветни валути, без оглед на тоа дали може да се надмине или 
со краткорочно задолжување  во односна валута (пример, со overdraft кредити), 
под услов тоа да е можно на локалниот пазар на кредити и, се разбира, да е во 
согласност со девизните прописи кои можат да имаат одредени ограничувања. 

Изложеноста на ризикот на девизниот курс може да се совлада од страна 
на извозникот со продажба на побарувањата во странска валута со дисконт, 
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што може да се реализира како класична работа со дисконтирање на девизните 
побарувања или со факторинг или форфетинг трансакции. Од друга страна, 
постојат бројни агенции за финансирање и осигурување на работи и кредити 
(ECGD, HERMES, COFACE), кои за соодветна премија од страна на извозникот 
даваат осигурување од промени во ризикот на девизниот курс и на тој начин 
овие агенции ја покриваат целата настаната штета. 

Дополнителна компонента на управувањето со девизната изложеност на 
мултинационалните претпријатија е по пат на формирање на центри за 
мултивалутно управување (multicurrency management centre), кои овозможуваат 
контрола на тековите на готовината помеѓу афилијациите и реализација на 
разни валутни трансакции. Вакви центри можат да се формираат и како 
самостојни претпријатија во рамките на мултинационалните деловни групи, со 
дополнителна цел овие компании/центри за управување со девизната 
изложеност да се лоцираат на ofshor дестинации кои обично немаат облик на 
девизна контрола  и такси) што со тоа би ги отежнувале девизните трансакции 
на таквите центри, а воедно и имаат поволен даночен третман кој овозможува 
преку центарот да се смали вкупното оданочување на групацијата.  

Управувањето на девизната изложеност може да се врши кај 
мултинационалните претпријатија и со помош на диверзификација на 
деловните операции во разни земји, со различни валути. Оваа 
диверзификација на деловните операции му овозможува на 
мултинационалното претпријатие да не зависи од промените на курсот на две 
валути. Пример, Hewlett Packard (HP) ги произведува ситите производи и во 
САД и во своите афилијации во странство. Доколку, неочекувано дојде до брз и 
продолжен раст на производството во САД, во тој случај производството на HP 
во САД би било скапо и неконкурентно, но со фактот дека HP е во позиција да 
го пресели производството во релативно евтино валутно опкружување (пример 
во Азија), од каде потоа може да се врши снабдување на целиот деловен 
систем на HP.  
 
Можни облици на заштита кај меѓународното финансирање 

Кога компанијата е изложена на валутен ризик на една земја, таа може 
да се задолжи во таа земја со цел да ја компензира таа изложеност. Значи од 
тука произлегува дека изложеноста, која произлезе заради чувствителноста на 
имотот, може да се неутрализира со задолжување. Странските афилијации 
имаат на располагање голем избор на странски извори на финансирање. Тие 
можат да се рангираат од кредити од комерцијални банки во земјата-домаќин, 
па сè до заеми од меѓународни агенции. Тука ќе ги третираме главните извори 
на екстерно финансирање: кредити од комерцијални банки и трговски записи, 
финансирање на евродоларскиот пазар, финансирање со обврзници на 
меѓународниот пазар. 

Кредитите од комерцијални банки и трговски записи претставуваат еден 
од главните извори на финансирање во странство. Често банките во земјата-
домаќин нудат и поповолни услови за кредитирање, а користат и дисконтирање 
на трговски записи. Комерцијалните банки, всушност, имаат исти финансиски 
функции како и домашните банки, но понекогаш нудат и различни услови кои 
бараат анализирање. Следен начин на екстерно финансирање на 
мултинационалните претпријатија е евродоларскиот пазар. Евродолари (Euros) 
претставуваат банкарски депозити деноминирани во американски долари, кои 
не подлежат на американското банкарско законодавство, односно се вложени 
во странство. Овие депозити банките ги користат за одобрување на доларски 
заеми на свои квалитетни комитенти. Каматните стапки на евродоларските 
депозити флуктуираат во зависност од понудата и побарувачката, но, обично, 
висината на каматната стапка на евродоларските депозити зависи и од 
релативниот ризик на должникот. Инаку, каматната стапка на овие депозити 
дадени како заеми е повисока од каматната стапка што американските банки ги 
одобруваат на големите домашни депозитни сертификати, со ист рок на 
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достасување, пред сè, поради тоа што за евродоларските депозити не постои 
обврска за издвојување на задолжителна резерва. И уште повеќе, со оглед на 
фактот што операциите на давање и земање заеми во евродолари се 
големопродажни операции, со многу пониски трошоци од останатите банкарски 
операции. Поради тоа, евродоларскиот пазар стана еден главен извор за 
краткорочно финансирање на потребите за обртен капитал на 
мултинационалните претпријатија.  Голем број компании имаат договорени 
кредитни линии и револвинг кредити со евродоларските банки. Кај револвинг 
кредитите компаниите плаќаат надоместок за извршување, како и кај 
домашните договори за револвинг кредити, и тој надоместок обично се движи 
од 1 до 3%. Каматната стапка на кредитите се базира на стапката за 
евродоларски депозити и истата има и индиректна врска со американската 
примарна стапка. Вообичаено каматните стапки на кредитите се договараат на 
термините на Лондонската меѓубанкарска понудена стапка - LIBOR (London 
Interbank Offered Rate). Обично првокласните должници (со висок кредитен 
рејтинг), рангирани според банкарски критериуми во Лондон, плаќаат околу 
половина процентен поен над LIBOR за среднорочен кредит. Од аспект на 
варијабилноста на LIBOR стапката треба да се нагласи дека таа е поколеблива 
од американската примарна стапка, поради нејзината чувствителност на 
особините на понудата и побарувачката за евродоларски депозити. 

Финансирањето со обврзници на меѓународниот пазар претставува 
следниот извор на финансирање на мултинационалните претпријатија. Кога 
зборуваме за финансирање со користење на обврзници на меѓународниот 
пазар, потребно е да се прави разлика помеѓу евродоларскиот пазар и 
пазарот на еврообврзница. Имено, под еврообврзница се подразбира емисија 
на обврзница продадена надвор од земјата во чија валута обврзницата е 
деноминирана (пример, обврзница во долари која се продава во Франција). 
Пазарот на еврообврзница е потрадиционален пазар, каде покровителите ги 
пласираат хартиите од вредност. Издавањето на обврзниците се врши со 
деноминација во една валута а се пласира во повеќе земји. По емисијата, со 
обврзниците тргуваат бројни дилери со хартии од вредност (ХВ) на OTC 
пазарот. Еврообврзницата се разликува од странска обврзница, која 
претставува обврзница издадена од странска влада или, пак, корпорација на 
локален пазар. Странската обврзница се продава само во една земја и за неа 
се применуваат законите на таа земја. Така на пример, Yankee обврзниците се 
обврзници издадени од неамерикански издавачи на американскиот пазар, 
Samurai, се обврзници издадени од нејапонски субјекти во Јапонија, Buldog во 
Велика Британија, Matador обврзници во Шпанија и Rembrandt обврзници во 
Холандија. 
 
Хеџирање (Hedging) 

Хеџинг (hedging) претставува термин со кој се опишува избегнување на 
девизен ризик или затворање на некоја отворена позиција. На пример, некој 

увозник би можел да позајми 100.000 € при сегашен промптен курс од ПК= 1$/€ 
и оваа сума да ја депонира во банка (на тој начин ќе заработи камата) на три 
месеци, до достасување на плаќањето. 177 

Хеџинг изложеноста (hedging exposure) понекогаш може да се нарекува и 
управување со ризик (risk management) или управување со изложеност 
(exposure management). Сите овие термини често се користат од страна на 
финансиски менаџери кои управуваат со средства на претпријатија и од 
портфолио менаџери, со цел да се покријат изложеностите (exposure cover) и 
да се придонесе во намалување на нестабилноста на профитот на 

                                                 
177 ) Dominik Salvatore, „Medjunarodna ekonomija“ Deveto izdanje, Centar za izdavacku delatnost, 

Еkonomskog fakulteta u Beogardu, 2009, стр.513. 
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претпријатието и/или негово генерирање готовина, односно да ги намали 
осцилирањето во вредноста на претпријатието.178  

При хеџирање се користат дериватни финансиски инструменти, во кои 
се вбројуваат терминските и терминските ликвидни договори (форворди и 
фјучерси), опции и свопови. Со користење на овие деривати се овозможува од 
една страна да се остварува заработка, а од друга страна се користат за 
заштита од финансиски ризици, пред сè, од ризикот на девизен курс и ризикот 
на каматната стапка, преку т.н. хеџинг. Суштината на финансискиот хеџинг се 
состои во комбинирање на две или повеќе финансиски трансакции кои имаат 
дивергентни резултати во случај кога се променува некој од критичните 
фактори на финансискиот пазар, односно комбинирање на трансакции со 
финансиски инструменти кои различно реагираат на промените кај каматните 
стапки или кај девизниот курс.179  

Овој вид на хеџинг, кога претпријатието ги користи финансиските 
деривати (договори или инструменти), се нарекуваат договорен хеџинг (за 
разлика од т.н. природен хеџинг).  

Може да се користат три различни стратегии за минимизирање на 
трансакциската изложеност: 
  1. хеџинг на идниот девизен пазар; 

 2. хеџинг на пазарот на пари; 
 3. хеџинг на валутните идни пазари. 

 
Хеџинг на идниот девизен пазар 

Да претпоставиме дека Electric de France, електронска компанија од 
Франција, купува голем генератор од General Electric Company во САД за 
822.400 евра на 21.2.2006 г., додека GE ја ветил исплатата во евра во рок од 90 
дена. Бидејќи GE сега е изложен на ризикот од девизно работење со согласност 
дека ќе ја добие исплатата во евра во иднина, затоа General Electric треба да 
најде начин да го редуцира ова изложување. 

Единствен метод да се заштити од оваа изложеност е да се хеџира 
изложеноста на идниот девизен пазар со однапред склучен договор за 90 дена. 
На 21.2.2006 г. за да го одреди идното покривање, пример General Electric го 
продава однапред склучениот договор, за да достави 822.400 евра за 90 дена 
од тој датум, во замена за 1.000.000 долари. На 22.5.2006 г. GE ја добива 
исплатата од Electricite de France и доставува 822.400 евра во банката, која го 
потпишала договорот. За возврат банката му доставува 1.000.000 долари на 
GE.  
 
Хеџинг на орочениот штеден влог 

Втор начин за елиминирање на трансакциската изложеност од 
претходниот пример претставува позајмување на пари во евра и нивно 
претворање во американски долари (веднаш). Во моментот кога побарувањето 
од продажба ќе се наплати, три месеци подоцна, заемот се исплаќа со 
приходот од продажбата. Во овој случај, стратегијата на GE се состои од 
следниве чекори:  
На 21.2.2006 г.: 

1. чекор. Заемот од 822.400 евра- (822.400 евра/1.02)= 806.274,51 евра, 
со стапка од 8% годишно за периодот од 3 месеци. Ќе се позајми помалку од 
полниот износ од 822.400 евра со признавање на фактот дека каматата мора да 
се плати со заемот. Каматата од 8% за 90 дена ќе се преведе во 2%. Така 
822.400 евра се делат со 1,02, за да ја достигнат големината на заемот пред 
каматната исплата.  

                                                 
178 )  Jeff  Madura, “International Financial Management (7 th Edition)”, Thomas/South-Western, USA, 

2003, стр.619-621. 
179 )  Adrian Buckley, “Multinational Finance”, (Fifth edition), Pearson Education Ltd., Harlow, 2004, 

стр.181. 
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2 . чекор. Се конвертираат еврата во американски долари на 
моментниот пазар. Тогаш на 22.5.2006 г. (90 дена подоцна). 

3. чекор. Се прима исплатата од 822.400 евра од страна на Electricitate 
de France. 

4. чекор. Се расчистува заемот со приходот добиен од страна на 
Electricitate de France.  

Хеџингот на орочениот штеден влог во основа ја пресметува 
усогласеноста на изложените средства (побарувања) со пасивата (исплатениот 
заем) во истата валута. Некои фирми го претпочитуваат овој хеџинг на 
штедниот влог поради раната достапност на можните фондови (средства) со 
овој метод. 
 
Хеџинг на валутните идни пазари 

Трансакциското изложување придружено од странската валута може 
исто така да биде покриено во идните пазари со валутни идни договори. 
International Monetary Market (IMM) започна да тргува во идни договори со 
странски валути од Chicago Mercantile Exchange на 16 мај 1972 година. 
Тргувањето со овие договори, исто така, направи свое деби на London 
Intenational Financial Futures Exchange (LIFFE) во септември 1982 година. 
Другите пазари се развија ширум светот. Како што идните договори се тргуваат 
во пченка, пченица и грав, така и валутните идни договори се тргуваат на овие 
пазари. Иако идниот пазар и очекуваниот пазар се слични во својот концепт, 
сепак тие се разликуваат во нивното функционирање. За да го илустрираме 
процесот на хеџинг на валутниот иден пазар, ќе претпоставиме дека во мај La 
Salle Natinal Bank,  со седиште во Чикаго, размислува за позајмување од 
500.000 пезоси на мексиканското претставништво од американската родител-
компанија за периодот од 7 месеци. Банката ги купува пезосите на пазарот на 
готовина, ги доставува до позајмувачот и симултано го обезбедува нејзиното 
трансакциско изложување преку продажба на декемвриските договори во 
пезоси за истиот износ. 

Во декември, кога заемот ќе биде расчистен, банката ќе ги продаде 
пезосите на готовиот пазар и ќе ги откупи повторно декемвриските договори во 
пезоси. Трансакциите ги илустрираме на моментниот и идниот пазар: 
Табела 59: 

Датум Моментен пазар  
 

Иден пазар  
 

7 мај Купува 500.000 пезоси по 
цена од $ 0,0980/пезос= 
$ 49.000  
 

Продава 500.000 пезоси 
за декемвриска достава 
по цена од 
$0,0954/пезос= 47.700 
долари  
 

7 декември Продава 500.000 пезоси 
по цена од 0,0941$/ 
пезос= 47.050$ 
 
Загуба 1.950 долари 

Купува 500.000 пезоси по 
цена од $ 0,941/пезос= 
47.050 $ 
 
Добивка 650 долари 

 
Во периодот кога заемот не е исплатен, пезосот опадна во однос на 

американскиот долар: ако банката останеше без хеџинг, тогаш ќе претрпеше 
загуба од 1.950 долари на моментниот пазар. Со хеџингот на идниот пазар, 
банката ќе биде во можност да ја редуцира загубата на 1.300 долари. 
Добивката од 650 долари на идниот пазар ќе биде употребена за пребивање на 
загубата од 1.950 долари на моментниот пазар. 
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Други средства за заштита од ризикот на девизно работење на MNC 
Со тек на време, MNC развија темелни програми за менаџирање со 

девизните средства, кои вклучуваат такви стратегии како што се претворање на 
готовината и другите тековни средства во стабилни валути, наспроти 
зголемување на долгот и другата пасива во депрецирачки валути. Компаниите 
исто така ја охрабруваат брзата наплата на сметките во слаби валути преку 
нудење на прилично големи попусти (дисконти), наспроти проширениот 
либерален кредит во силните валути.  
 
Фактори кои влијаат на девизните курсеви  

Актуелниот меѓународен монетарен систем се состои од мешавина на 
слободно движење на девизните курсеви и од фиксните девизни курсеви. 
Меѓународните конвертибилни валути (еврото, доларот, фунтата стерлинг, 
швајцарскиот франк и јенот) се предмет на тргување на слободните пазари. 
Формирањето на девизниот курс на меѓу валутите на овие пазари се врши врз 
основа на понудата и побарувачката на истите. Банките, корпорациите и 
другите институции тргуваат девизни банкарски депозити на светскиот девизен 
пазар кој работи 24 часа на ден. За да сфатиме како девизните курсеви се 
определуваат на девизниот пазар, прво мораме да прашаме како се 
определуваат побарувачките на главните учесници за различни видови на 
девизни депозити. 

Побарувачката на девизни банкарски депозити е под влијание на истите 
сили кои влијаат врз побарувачката на други средства. Главен меѓу овие сили е 
нашиот став за тоа кој депозит ќе вреди во иднина. Идната вредност на девизен 
депозит зависи од два фактора: каматната стапка која ја нуди и очекуваната 
промена во девизниот курс наспроти другите валути. Факторите кои настојуваат 
да ја зголемат понудата и да ја намалат побарувачката за дадена валута ќе 
придонесат да се симне вредноста на таа валута на странските девизни пазари. 
Со оглед на тоа што флуктуациите на вредноста на валутата директно го 
потенцира ризикот на девизниот курс, токму тоа му наметнува на финансискиот 
менаџер потребата од осознавање на факторите кои стојат зад промените кај 
вредноста на валутата. Се разбира, дека покрај тоа што вредноста на валутата 
е определена од вкупната понуда и побарувачка за таа валута, тоа не им е 
сигурен сојузник на финансискиот менаџер целосно да ги разбере и да ги 
предвиди промените во девизните курсеви. Постојат фактори кои се доста 
важни во објаснувањето како на краткорочните исто така и на долгорочните 
флуктуации на вредноста на валутата. Во листата на т.н. фундаментални 
фактори кои имаат мошне важно влијание можат да се наведат: инфлацијата, 
каматните стапки, билансот на плаќања и владината политика. 

Инфлација. Девизниот курс помеѓу две валути го определува паритетот 
помеѓу куповните сили. Пример, ако е потребен 1,00 долар за да се купи еден 
килограм јаболка во Њујорк и 1,25 евра за истите јаболка во Франкфурт, 
Германија, тогаш девизниот курс помеѓу американскиот долар и еврото 

изнесува €1,25/1$ или 0,80$/1€. Ако дојде до промена во цената на јаболката и 
истата стане поголема во Њујорк, а цените во Франкфурт останат исти, во 
таков случај куповната сила на доларот во Њујорк би требало да опадне за 
50%. Според теоријата за паритет на куповната моќ, валутните девизни курсеви 
настојуваат да се разменуваат инверзно со своите куповни сили со цел да 
обезбедат слични или иста куповна моќ во секоја земја. Кога разликата во 
инфлациската стапка помеѓу двете земји се промени, тогаш и девизниот курс 
исто така се усогласува соодветно за да одговори на релативните куповни сили 
на земјите. 

Каматни стапки. Треба да се запамети дека инвестицискиот капитал се 
движи во насока на повисок профит за дадено ниво на ризик. Овој тек на 
краткорочниот капитал помеѓу пазарите на пари се јавува од причини што 
инвеститорите бараат рамнотежа преку цената на купување и продавање. Ако 
инвеститорите можат да заработат камата од 6% во земјата Х и 10% во земјата 
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Y, тие ќе претпочитаат да инвестираат во земјата Y, притоа стапката на 
инфлација и ризикот да бидат исти во двете земји. Така каматните стапки и 
девизните курсеви се регулираат додека странскиот пазар на размена и 
пазарот на пари не постигнат рамнотежа. Ова взаемно дејство помеѓу 
разликите на каматната стапка и девизните курсеви се нарекува теорија на 
паритет на каматната стапка. Паритет на куповната сила (Purchasing Power 
Parity- PPP) претставува сооднос, според кој потрошувачката кошничка би 
требало да се продава по иста цена во две земји со различни валути, кога ќе се 
споредат девизните курсеви. Во случај кога стоковните и финансиските пазари 
меѓународно се ефикасни, треба да очекуваме постоење на одредени врски. 
Долгорочно, пазарите за стоки и странски валути би требало да се движат 
според паритетот на куповната моќ (PPP), односно на меѓународниот пазар 
пазарните кошнички на стандардни стоки би требало да се продаваат по иста 
цена или во литературата позната како закон на една цена.  
              Тоа значи, ако житарките се поевтини во Канада отколку во САД, по 
додавањето на транспортните трошоци и приспособувањето на цените со 
девизниот курс, секој рационален американски купувач ќе купува канадско жито. 
Тоа, заедно со стоковна арбитража, ќе предизвика пораст на цените на 
канадското жито во однос на цените на американското жито, со што може 
девизниот курс на канадскиот долар ќе зајакне. Комбинацијата на 
зголемувањето на цените на канадското жито и промената на вредноста на 
канадскиот долар ја зголемува цената на канадското жито, изразена во 
американски долари за американскиот купувач. Според теоријата, таквите 
трансакции би продолжиле сè додека цената на житото изразена во 
американски долари не се изедначи со цената изразена во канадски долари. Во 
тој случај за американскиот купувач се јавува паритетот на куповната моќ, 
односно купувачот ќе биде индиферентен помеѓу американското и канадското 
жито. Индиферентноста ќе се почувствува и кај канадскиот купувач од причини 
што паритетот на куповната моќ се манифестира со двострано влијание (во 
исто време ширење индиферентност и кај американскиот купувач и кај 
канадскиот купувач на жито). 

Од тоа колку девизниот курс на валутата на одредена земја е блиску до 
паритетот на куповната сила зависи од ценовната еластичност на извозниот  
пазар, обично постои голема усогласеност со паритетот на куповната сила. 
Овде треба да се наведе дека некои стоки и производи, како што се челикот и 
текстилот се мошне ценовно чувствителни. Покрај тоа, во земји каде 
инфлацијата доминантно ги одредува цените на услугите, постои помала 
усогласеност со паритетот на куповната сила. Исто така, паритетот на 
куповната сила не делува во земји каде владата не интервенира на валутниот 
пазар (било да станува збор за вештачко одржување на висока или ниска 
вредност на валутата). 

Втората врска во процесот на рамнотежа се однесува на разликата во 
каматните стапки помеѓу две земји. Според каматниот паритет (Теорија на 
паритет на каматните стапки - Interest Rate Parity Theory), кога каматите се 
повисоки во една земја во однос на друга, тогаш валутата во првата земја ќе се 
продава со дисконт на терминскиот пазар. Со други зборови, тоа значи дека 
разликите во каматните стапки и разликите помеѓу терминскиот и спот девизен 
курс делуваат во спротивни насоки. Почетната точка е врската помеѓу 
номиналната каматна стапка и инфлацијата. 

Во согласност со Фишеровиот ефект, номиналната каматна стапка е 
еднаква на реалната каматна стапка и стапката на инфлација, која се очекува 
дека ќе постои за време на траење на финансискиот инструмент. Во 
меѓународното опкружување, овој ефект кој се нарекува меѓународен Фишеров 
ефект, потврдува дека реалниот принос е еднаков во сите земји што го 
овозможува  процесот на арбитража. Тоа, впрочем, може да се објасни и со 
фактот што доколку очекуваниот реален принос е повисок во една валута во 
однос на друга, во таков случај капиталот ќе се прелева од втората валута во 
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првата и обратно. Таквиот процес на арбитража ќе продолжува, доколку не 
постои државна интервенција, сè додека очекуваниот реален принос не се 
изедначи. Во процесот на рамнотежа, без владини интервенции, ќе следува 
состојба кога номиналната камата приближно ќе биде иста на антиципираната 
стапка на разликата во инфлацијата или 
1+ rh      1+ ih 
------- = -------- 
1+ rf        1 + if 

Каде: rh  и  rf  претставуваат номиналните курсеви (на домашната и 
странската валута). Според Фишеровиот ефект, валутите со повисоки стапки на 
инфлација треба да имаат повисоки каматни стапки од тие со пониски стапки на 
инфлација. Тоа значи дека порастот на стапката на инфлација во САД, на 
пример, во однос на истата во другите земји, ќе се одрази со опаѓање на 
вредноста на доларот.  Порастот на стапката на инфлација влијае врз порастот 
на вредноста на каматни стапки во однос на странските каматни стапки. Кога 
овие два споменати услова ќе се разгледуваат заедно е резултат на т.н. 
меѓународен Фишеров ефект (International Fisher Efect- IFE): 
 1+ rh      е1 
------- = -------- 
1+ rf        е0 

Со цел да се илустрира каматниот паритет, со помош на Фишеровиот 
меѓународен ефект, ќе се разгледа врската меѓу американскиот долар и 
британската фунта стерлинг промтно и за 90 дена 

Врската ја воспоставуваме со помош на формулата на Фишеровиот 
меѓународен ефект: 
F£        1 + r£ 
----- = --------- 
S£          1 + r$ 
Каде: F£ - е тековен форворд курс за 90 дена на фунтата за долар; 
          S£ - тековен спот (моментален) курс на фунтата за долар; 
           r£ - номинална каматна стапка на британски безризични хартии од 
вредност изразени со принос од 90 дена; 
           r$ - номинална каматна стапка на безризични американски хартии од 
вредност од 90 дена, изразени со принос од 90 дена. 

Ако номиналната каматна стапка во Велика Британија е 10%, а во САД е 
8%, овие годишни стапки за период од 90 дена ќе изнесуваат 2,5% и 2%. Ако 
тековниот спот курс е 0,60 фунти за долар, тогаш ќе следува: 
 
F£        1 + 0.025      1.025 
----- = -------------- = ------------ = (1.02) F£ = (0,60) (1.025)= 0.615 
0,60          1 + 0.02      1.020 
         
        0.615 
F£ = ---------- = 0.603. 
        1.020 

Терминскиот курс изнесува 0,603 фунти за долар и има дисконт во однос 
на спот курсот од 0,60 фунти за долар. Тоа значи дека на терминскиот пазар 
фунтата вреди помалку во термини на долари (1/0.603= 1.658 $, отколку на спот 
(моменталниот) пазарот (1/0.60=1.667$). Дисконтот изнесува 
(0.603/0.6)/0.60=0.05. 

Кај каматниот паритет, дисконтот мора да биде еднаков на релативната 
разлика помеѓу каматните стапки, што тука е случај (1.025)/1.02=0.005. Ако 
каматните стапки во Велика Британија беа помали од тие во САД, тогаш 
терминскиот курс од примерот ќе беше помал од спот (моменталниот) курсот. 
Во таков случај, курсот на фунтата стерлинг би имал премија над спот курсот. 
Пример, ако каматата во САД е 10%, а во Велика Британија е 8%, терминскиот 
курс од 90 дена  за фунтата би бил: 
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F£        1 + 0.020       
----- = -------------- = (1.025) F£ = (0,60) (1.020)= 0.612 
0,60       1 + 0.025       
        0.612 
F£  = --------- = 0.597 
        1.025 

Терминскиот курс има премија во смисла што фунтата вреди повеќе во 
долари на терминскиот пазар отколку на спот пазарот. Во случај на непостоење 
на каматниот паритет, арбитрерите ќе ја забележат шансата за остварување на 
заработка.  

Кога станува збор за каматниот паритет, тој бил највидлив во 1992 
година и во првите месеци од 1993 година, кога краткорочните каматни стапки 
во САД биле ниски, а во Германија - високи.  
Тогаш федералните резерви на САД ги спушти краткорочните каматни стапки 
на најниско ниво (околу 3%), а германската Бундес банка ги подигнала 
краткорочните стапки на највисоко ниво (околу 9%). Со оглед на тоа што 
Германија доминира во Европскиот монетарен систем, ваквата мерка на 
Бундес банката предизвикала краткорочните каматни стапки да ги зголемат и 
останатите европски земји. Резултатот од сето тоа доведе до тоа терминските 
девизни курсеви на европските валути да имаат мошне голем дисконт во однос 
на доларот.  
Биланс на плаќања. Овој термин се однесува на системот на владини сметки 
кои го евидентираат текот на економски трансакции помеѓу резидентите на 
една земја и резидентите на друга земја. Кога земјата продава (извоз) повеќе 
добра и услуги на странските земји отколку што купува (увоз), тогаш ќе има 
вишок во нејзиниот биланс на плаќања. Јапонија, нејзината агресивна 
конкурентност на светскиот пазар извезува повеќе добра отколку што увезува и 
ужива во трговскиот вишок веќе некое време. Бидејќи од странците кои 
купуваат јапонски добра се очекува да ги платат нивните сметки во јени, затоа 
побарувањето за јен, а како последица на тоа и неговата вредност, се 
зголемува на странските пазари за валути. Од друга страна, земја со 
континуиран дефицит во билансот на плаќања се очекува да ја притисне 
вредноста на валутата во однос на побарувачката (таков е случајот со 
американскиот долар). 
Владина политика. Понекогаш дадена земја може да води политика на 
потценета валута, со цел промовирање на евтин извоз. Во некои земји 
валутните вредности се менуваат со одлука на влада. Дури во некои земји на 
слободен пазар, централните банки ги утврдуваат девизните курсеви и ги 
изложуваат на периодичен преглед и регулатива. Монетарната и фискалната 
политика исто така влијае на валутната вредност на девизните пазари. На 
пример, монетарната политика на експанзија и прекумерното владино трошење 
се примарните причини на инфлација, а исто така и континуираната употреба 
на таквата политика, која најверојатно ќе ја редуцира вредноста на валутата во 
таа земја. 
Други фактори. Нагласениот и проширен пазар на акции го привлекува 
инвестицискиот капитал во земјата од страна на други земји, со што се создава 
огромно побарување на таа валута од странците. Ова зголемено побарување 
се очекува да ја зголеми вредноста на таа валута. Слично на тоа, значајно 
опаѓање на побарувањето за главното извозно добро на земјата се очекува да 
резултира со соодветна промена на вредноста од таа валута. Како пример од 
новата историја се наведува јужноафриканскиот ранд, што заради брзото 
опаѓање на цената на златото се наведува како причина за депрецијација на 
оваа валута, во последните две децении. Политичкиот немир во земјата 
претставува фактор кој го изнесува капиталот од земјата во постабилни земји. 
Масовниот егзодус на капиталот, поради стравот од политички ризик, ја 
поткопува вредноста на валутата на земјата на пазарот на девизно работење. 
Исто така, раширените работнички штрајкови, за кои се чини дека можат да ја 
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ослабат националната економија, ќе ја притиснат нејзината тековна вредност. 
Секако дека сите овие варијабили нема да влијаат на сите валути со истиот 
степен. Некои фактори може да имаат нагласено влијание на една валутна 
вредност, додека нивното влијание на друга валута може да биде безначајно во 
исто време. 
 
Меѓународно капитално буџетирање  

Кога се преземаат инвестициски  активности од страна на компании во 
странство често се поставува прашање и дилема дали да се влегува во 
инвестициски потфат во странство. Секако дека одговорот зависи  од НСВ, но и 
од тоа како се пресметува НСВ (нето сегашната вредност) на инвестицијата во 
соодветна конвертибилна валута. За таа цел постојат два основни методи: 

1. Приод на домашна валута: да се конвертираат сите парични текови од,  
на пример, долари во евра, и потоа да се дисконтираат со одредена 
стапка пример, 10 % со што на тој начин би се пресметала НСВ во 
долари. Секако за реализиација на ваквиот пристап потребно е да се 
одредат идните менувачки стапки за да се конвертираат во долари 
идните проектирани парични текови во евра; 

2. Пристап на странска валута: Кај овој приод се бара да се одредува 
бараниот поврат од инвестицијата во евра, и потоа да се дисконтираат 
паричните текови во евра за да се пресмета НСВ во евра. Потоа се 
конвертира оваа НСВ во евра во НСВ во долари. Овој пристап бара 
конвертирање на бараниот повраток во долари од 10% во еквивалентен 
бран поврат во евра.  
Разликата која се постои меѓу овие два пристапа се состои, пред сè, кога 
станува збор за конвертирањето на еврата во долари. Кај приодот на 
домашна валута се врши коверзија пред проценката на НСВ додека кај 
пристапот на странска валута се врши конверзија по проценката на НСВ. 
Се стекнува впечаток дека приодот на странска валута е супериорен 
поради тоа што треба да се најде само еден број, дисконтната стапка на 
еврата. Првиот приод или приодот на домашна валута бара да се 
предвидат идните менувачки стапки, што внесува поголем простор за 
грешка при негово користење. 
 
Метод 1: Приод на домашна валута  
Овој приод бара конвертирање на идните парични 

текови во долари, што ја вклучува релацијата од непокриен паритет на камата, 
или НПК, за да се одредат проектираните менувачките стапки. Да земеме дека 
очекуваната менувачка стапка во време t, E(St), е: 

  E(St) = S0 x  

каде што  претставува номиналната безризична стапка во Македонија.  Со 

оглед дека изнесува 7%,  е 5% и сегашната менувачка стапка (S0) е 0,5: 

 

E(St) = 0,5 x  = 0,5 х 1,02t 

 
Оттука проектираните менувачки стапки за проектот Х се прикажуваат во 

следнава табела: 

Година Очекувана менувачка стапка 

1 0,5 МКД х 1,021 = 0,5100 МКД 

2 0,5 МКД х 1,022 = 0,5202 МКД 

3 0,5 МКД х 1,023 = 0,5306 МКД 

 
Со употреба на овие менувачки стапки, покрај сегашната менувачка стапка, 
може да се конвертираат во долари сите идни парични текови во МКД. 

Година                (1)       (2)          (3) 
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Готовински тек во 
милиони мкд 

Очекувана 
менувачка стапка 

Готовински тек во 
милиони во $ 
(1)/(2) 

0 -2,0 мкд 0,5000мкд  -4,00$ 

1  0,9 0,5100   1,76 

2  0,9 0,5202   1,73 

3  0,9 0,5306   1,70 

 
Се пресметува НСВ на вообичаен начин: 
NPV$ = - $4 + $1,76/1,10 + $1,73/1,102 + $ 1,70/1,103 = 0,3 милиони долари, што 
покажува дека проектот е профитабилен. 
Метод 2: Приод на странска валута 

Фирма којашто инвестира во проект бара номинален поврат од 10% од 
деноминираните парични текови во долари. Тоа значи дека треба да се 
конвертираат во стапка која ќе биде соодветна за деноминираните во мкд 
парични текови. Раководејќи се од меѓународниот ефект на Фишер, според кој 
разликата во номиналните стапки е: 

Rmkd – RUS = hmkd – hUS = 7%-5%= 2% 
Соодветната дисконтна стапка за проценување на паричните текови во мкд 

од проектот изнесува 10% плус 2 за компензација на повисоката стапка на 
инфлација на мкд.  

Ако се пресмета НСВ на паричните текови во мкд по оваа стапка, се добива: 
НСВ = - 2мкд + 0,9мкд/1,12 + 0,9мкд/1,122 + 0,9мкд/1,123  
= 0,16 милиони мкд. Колку овие 0,16 милиони мкд изнесува во долари? 
Бидејќи менувачката стапка изнесува 0,5 мкд, НСВ на проектот во долари ќе 

биде: 
НСВ$ = НСВмкд /S0 = 0,16мкд/0,5=0,3 милиони долари. 

 
Ризик од менувачка стапка 

Овој ризик претставува природна последица од меѓународните операции 
во светот во кои релативните вредности на валутите се движат нагоре-надолу. 
Управувањето со овој ризик (на менувачка стапка) претставува мошне важен  
дел од меѓународните финансии. Треба да се потенцира дека постојат три вида 
ризик од менувачката стапка или изложеност: краткрочна изложеност, 
долгорочна изложеност и конвертибилна изложеност. 

Краткорочна изложеност 
 

Оваа изложеност се манифестира преку секојдневните флуктуации на 
менувачите стапки, што за последица имаат создавање краткорочни ризици за 
меѓународните фирми. Ова уште повеќе се изострува заради вклученоста на 
различни валути, што на меѓународните трансакции им внесуваат 
дополнителен елемент на ризик. Соочени со ваквиот ризик овие фирми, 
практиката ги има научено, дека има потреба од склучување договори за 
купување и продавање добра во блиска иднина по договорени цени.  

Краткорочната изложеност може да се намали или отстрани на неколку 
начини. Најприфатлив начин е склучување спогодба за терминска размена за 
да се заклучи менувачката стапка. Пример, да се претпостави дека 60- дневна 
терминска стапка е 1,58евра. Кој би бил ефектот ако се заштити и ако не се 
заштити? 

Доколку се заштити, се заклучува менувачката стапка на 1,58 евра: Во 
таков случај трошокот во долари ќе изнесува: 8,4евра/1,58$= 5,32$ по кутија, со 
што профитот ќе изнесува 10.000 х (6$ - 5,32$)= 6.800 $. Во спротивно ако не се 
заштити, во тој случај, под претпоставка терминската стапка е непристрасен 
предвидувач (со други зборови, под претпоставка дека условот на НТС важи) 
треба да се очекува дека всушност менувачката стапка ќе изнесува 1,58 евра 
по 60 дена. 
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Долгорочна изложеност 
  На долг рок, вредноста на меѓународните трансакции флуктуираат 
поради неочекувани промени во релативните економски услови. На пример, да 
се замисли една трудоинтензивна производствена активност која е лоцирана во 
друга земја заради искористување на пониската работна сила и пониските  
плати. Со тек на време, може да се случат неочекувани промени во 
економските услови коишто може да ги зголеми странските нивоа на плата до 
точка во којашто трошочната предност е отстранета или дури поприма 
негативни вредности. Треба да се потенцира дека заштитата од ризик кај 
долгорочната изложеност претставува потешка задача отколку што е тоа со 
заштитувањето од краткорочни ризици. Ова ако не поради друго, секако и 
поради фактот што не постојат организирани термински пазари за вакви 
долгорочни потреби. Но, како да се справат меѓународните компании од оваа 
изложеност? Основната можност која ја имаат фирмите е да се обидат преку 
израмнување на приливите и одливите во странска валута. Тоа се врши на тој 
начин што фирма која продава во странска земја може да се обиде да ги 
сконцентрира своите купувања на суровини и трошоци на трудот во таа земја. 
Со тоа вредностите во долар на приходите и трошоците ќе се движат нагоре и 
надолу заедно.  
 
 Конвертибилна изложеност односно транслациона изложеност 
Оваа изложеност се однесува на сметоводственото евидентирање и пресметка 
на приходите и заработките по акција за одреден период во национална валута. 
Транслационата или сметоводствената  (accounting) компонента на валутниот 
ризик се појавува поради  околностите што финансиските извештаи на 
подружниците од транслационалните корпорации мораат да ги 
“преведат” (оттука и translation risk) во домицилна валута од гледиште на 
централата на корпорацијата. 

Во врска со оваа изложеност треба да се потенцира дека се непосредно 
поврзани две прашања: 

1. Која е соодветната менувачка стапка што треба да 
се користи при конвертирање на секоја сметка од билансот на состојба? 

2. Како треба да се третираат сметководствените 
добивки и загуби од странска валута од билансот на состојба? 
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