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VOVED 
 

БИМ а.д. Свети Николе е друштво за производство на битуменски хидроизолациони 
материјали. 

 Седиштето на друштвото е лоцирано на ул.Железничка бр.164 Свети Николе. 

 БИМ а.д. Свети Николе 2020 година ја заврши успешно остварувајки позитивен 
резултат во работењето. 

 Како позитивна околност која не пратеше во 2020 година беше градежната 

експанзија во изградба на патиштата во нивниот завршен слој каде што се вградува 
полимерен битумен-полибим. Тоа придонесе драстично да се зголеми производството 

на полибим како еден од виталните стратешки производи на нашата компанија. 

Присуството на производство на полибимот придонесува до намалување на вкупните 
режиски трошоци по единица производ во целокупното производство на компанијата, 

што овозможува поголема конкурентност и на останатите производи чие производство 

е со пониска цена на чинење. 

 Присуството на пандемијата на КОВИД -19 во текот на целата година доведе до 

драстичен пад на цената на нафтата. Имаше периоди кога цената на нафтата 

достигнуваше и негативна вредност. Таквите цени на нафтата се одразуваа и на цената 

на битуменот и покрај тоа што дојде до драстично намалување на производството на 

битумен, сепак цената на битуменот беше цела година реалтивно ниска. Тоа 

придонесуваше да цената на чинење на нашите готови производи биде релативно 
ниска и со тоа битуменските хидроизолациони материјали да бидат конкурентни на 
заменливите производи на нив, односно нашите производи да бидат во поповолна 

позиција. 

 Позитивна околност е што го проширивме  извозот на нови пазари а исто така го 
зголемивме и извозот во Хрватска, Босна и херцеговина а после многу години имавме 

продажба во соседна Албанија. Нашите производи на овие пазари се доста конкуретни  

што придонесе до значителен пораст  на извозот во овие подрачја. 

 Одливот на младата работна сила од нашата земја во странство посебно на 
квалификуваната работна сила е сериозен проблем со кој се соочуваше и се соочува 
нашата компанија. 

 Недостигот на битумен во регионот поради затворањето на рафинеријата во 

Босански Брод и ограничувањето на производството на битумен во околните 
рафинерии е исто така негативна околност која не пратеше во текот на целото 
работење во 2020 година. 

 БИМ а.д. Свети Николе како и многу години наназад продолжува со успешната 

политика на распределба на добивката при што само дел од добивката го наменуваме 
за дивиденда а останатиот дел оди во акумулирана добивка и инвестиции со што се 
овозможува  компанијата да има висок степен на финансиска сигурност и ликвидност 

што е многу редок случај во земјата меѓутоа многу битен елемент за идното успешно 
работење на компанијата. 
  



Основната главнина на Друштвото се состои од акционерски капитал од 

1.015.500,00 евра поделен на 10.155 акции од кои БИМ а.д. Свети Николе  

поседува  476 сопствена акција.  

          Финансиската  состојба ја согледуваме преку остварениот вкупен  приход, 

кој за 2020 година изнесува 451.802.757 ден. 

         Вкупниот приход со 112.5 % ги покрива вкупните трошоци, а останатиот 

дел  останува  на  бруто  добивката, односно на  добивка  пред оданочување и 

пред  изготвување  на  даночниот биланс, и e со вредност  од  50.556.488 ден. 

По намалувањето за данокот на добивка  со  вредност од 5.992.802 ден. 

останува дека  БИМ а.д. остварил нето добивка во вредност од 44.563.682 ден. 

Исплатената бруто плата за 2020 година изнесува 32.503.726 ден. 

Исплатената нето плата за 2020 година има вредност од 21.729.833 ден.  

По основ на исплатената нето плата и просечниот  број вработени, по 

часови работа, 69, добиена е просечната  месечна нето плата во вредност од 

26.244 ден. 

Членови на одбор на директори на БИМ а.д. ги имаат остварено следниве 

примања: 

Извршен член на О.Д. Стојанов Ѓорги-Генерален директор, има примања во 

БИМ а.д. во денари: 

 

-нето плата                   979.397 

-нето регрес за годишен одмор        16.000 

-нето новогодишен надоместок          5.000 

-нето надоместок за успешно водење на фирма                85.633 

 

Неизвршен член на О.Д. Стојанов Стојанче-Претседател на О.Д. , има 

примања во БИМ а.д. во денари: 

 

-нето надомест за член на О.Д.    468.000 

 

Неизвршен член на О.Д. Владимир Гилев , има примања во БИМ а.д. во 

денари: 

 

-нето плата                 359.186 

-нето регрес за годишен одмор      16.000 

-нето надомест за член на О.Д.    108.000 

-Примања како член на управен одбор во ЈКП Комуналец Свети Николе и има 

остварено примања од 6.500 денари во нето износ.   

 

Неизвршен член на О.Д. Тане Бошев , има примања во БИМ а.д. во денари: 

 

-нето плата                 776.662 

-нето регрес за годишен одмор      16.000 



-нето новогодишен надоместок        5.000 

-нето надомест за член на О.Д.    108.000 

-Примања во износ од 36.000 денари во нето износ вработен на дополнително 

2 часа во дооел Автоматски Ситеми Свети Николе со дејност поправка на 

електрична опрема 

 

Неизвршен член на О.Д. Слободан Ивановски , има примања во БИМ а.д. во 

денари: 

 

-нето плата                 590.918 

-нето регрес за годишен одмор      16.000 

-нето новогодишен надоместок        5.000 

-нето надомест за член на О.Д.    108.000 

 

 

 

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Состојбата на БИМ а.д. во изминатата 2020 година се согледува и преку 

пресметаните показатели за оценките на бонитетот кои се дадени со следните 

параметри: 

 

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ 

 

 Степен на финансиска  стабилност  

 

Степенот на финансиската стабилност  пресметан како однос на капиталот и 

вкупната  пасива изнесува:   

 

-за 2011 година....................... 95,00 % 

-за 2012 година....................... 96,30 % 

-за 2013 година....................... 91,72 % 

  -за 2014 година....................... 95,10 % 

  -за 2015 година....................... 96,61 % 

  -за 2016 година....................... 97,20 % 

  -за 2017 година....................... 96.23 % 

  -за 2018 година....................... 98,88 % 

  -за 2019 година....................... 98,38 % 

  -за 2020 година....................... 97,95 % 

  

Показателот за финансиската стабилност од  97,95 %  на ден 31.12.2020 година 

укажува на тоа дека  финансиската стабилност на крајот од годината  задоволува, 



финансиски сме стабилни бидејки капиталот  во вкупната пасива, во вкупните 

извори на средства, има  големо учество , т.е.  учество со прилично голем процент. 

           

Степен на самофинансирање     

 

Степенот на самофинансирањето  пресметан како  однос на  капитал плус 

долгорочните резервирања и материјални и нематеријални средства плус залихите  

изнесува: 

 

-за 2011 година........................186,43 % 

-за 2012 година........................154,87 % 

-за 2013 година........................119,11 % 

  -за 2014 година........................138,27 % 

  -за 2015 година........................162.67 % 

  -за 2016 година........................179,46 % 

  -за 2017 година........................178,92 % 

  -за 2018 година........................201,07 % 

  -за 2019 година........................184.53 % 

  -за 2020 година........................234.86 % 

 

Показателот од 234,86% % укажува на тоа дека степенот на самофинансирање 

задоволува  бидејки  изворите на средствата се поголеми од материјалните  средства  

плус залихите. 

  

 Степен на кредитна  способност 

 

Степенот на кредитна способност пресметан  како однос  на капиталот плус 

долгорочните резервирања плус долгорочните обврски и нетековни средства 

изнесува: 

 

  -за 2011 година..........................669,37 % 

            -за 2012 година......................... 570,10 % 

            -за 2013 година..........................345,12 % 

  -за 2014 година..........................368,35 %  

  -за 2015 година..........................391,60 % 

  -за 2016 година..........................483,46 % 

  -за 2017 година..........................602,02 % 

  -за 2018 година..........................696,88 % 

  -за 2019 година..........................749.41 % 

  -за 2020 година..........................934.38 % 

 



 Показателот од 934.38 %  укажува на тоа дека на  31.12.2020 год. сме биле 

добро кредитно способни, бидејки изворите на средствата се поголеми од  

постојаните средства.  

 

 Степен на задолженост 

  

 Степенот на задолженост пресметан како однос на вкупните обврски и 

трајниот капитал изнесува: 

   

  -за 2011 година............................4,98 % 

-за 2012 година............................3,62 % 

-за 2013 година............................8,92 % 

-за 2014 година............................4,88 % 

  -за 2015 година............................3,33 % 

  -за 2016 година............................2,55 % 

  -за 2017 година............................1,58 % 

  -за 2018 година............................0,97 % 

  -за 2019 година............................0,01 % 

  -за 2020 година............................0,02 % 

   

 

Степенот на задолженост на 31.12.2020 година задоволува бидејки обврските 

се помали од изворите на средствата и тоа помали  со доста  голем процент. 

 Степенот на задолженост го согледуваме и преку односот на побарувањата од 

купувачите и вкупните обврски спрема добавувачите и тој изнесува: 

   

  -за 2011 година.............................524,62 % 

-за 2012 година.............................313,80 % 

-за 2013 година.............................168,56 % 

  -за 2014 година.............................289,10 % 

  -за 2015 година.............................274,85 % 

  -за 2016 година.............................474,89 % 

  -за 2017 година...........................1.010.64 % 

  -за 2018 година...........................2.148,50 % 

  -за 2019 година...........................1.271.49 % 

  -за 2020 година..............................834.54 % 

 

 Показателот од 834.54 %  укажува на тоа дека на 31.12.2020 година 

задолженоста задоволува бидејки побарувањата се поголеми од обврските. 

 

Л И К В И Д Н О С Т 

 

 Тековна  ликвидност 



 

Тековната ливкидност како однос на тековни средства минус залихите и 

краткорочните обврски на  31.12.2020  година изнесува и тоа: 

 

-за 2011 година...........................1.030,67 %   

-за 2012 година...........................1.042,60 % 

-за 2013 година..............................267,87 % 

  -за 2014 година..............................640,63 % 

  -за 2015 година............................1220,48 %  

  -за 2016 година............................1803,06 % 

  -за 2017 година...........................3.020,30 % 

  -за 2018 година...........................5.310,68 % 

  -за 2019 година...........................3.520.62 % 

  -за 2020 година...........................3.306.68 % 

 

Тековната ликвидност искажана со показател од 3.306.68 % укажува на тоа 

дека таа задоволува бидејки обртните средства не само што ги покриват 

краткорочните обврски туку се и поголеми . 

 

 Општа ликвидност  

Општата ликвидност пресметана како однос на вкупните тековни средства и 

краткорочните обврски на 31.12.2020 година изнесува и тоа: 

 

  -за 2011 година..............................1.812,42 % 

-за 2012 година..............................2.368,70 % 

-за 2013 година.................................897,00 % 

  -за 2014 година..............................1.593,99 % 

-за 2015 година...............................2416,18 % 

-за 2016 година...............................3226,63 % 

  -за 2017 година..............................5.492,22 % 

  -за 2018 година..............................8.969,79 % 

  -за 2019 година..............................6.552.14 % 

  -за 2020 година..............................5.077.79 % 

 

 Од претходните показатели за ликвидноста воопшто заклучуваме дека 

задоволува повеќе години и тоа со високо ниво. 

 

 

 

П Р О Д У К Т И В Н О С Т 

 

 Продуктивноста посматрана како однос на вкупно остварениот обем на 

производство и просечниот  број вработени по часови на работа изнесува: 



 

  -за 2020 година.............................222.18  тони 

 

Е К О Н О М И Ч Н О С Т 

 

 Економичноста пресметана како однос на вкупниот приход и вкупните 

трошоци изнесува и тоа:       

  -за 2011 година..........................109,16 % 

-за 2012 година..........................104,60 % 

-за 2013 година .........................107,60 % 

  -за 2014 година..........................101,55 % 

  -за 2015 година..........................113,00 % 

  -за 2016 година..........................118,33 % 

  -за 2017 година..........................116,53 % 

  -за 2018 година..........................111,41 % 

  -за 2019 година..........................106.40 % 

  -за 2020 година..........................112.60 % 

 

Показателот од 112.60% укажува на тоа дека економичноста како индикатор за 

успешност во работењето задоволува бидејки се остварил поголем приход по основ 

на направени трошоци. 

 

Р Е Н Т А Б И Л Н О С Т 

 

 Рентабилноста претставува степен на користење на средствата  со кои сме 

располагале и таа пресметана како однос на бруто добивката и деловните средства 

(активата) изнесува и тоа: 

 

  -за 2011 година.............................17,66 % 

  -за 2012 година...............................4,90 % 

  -за 2013 година ..............................8,24 % 

  -за 2014 година...............................1,36 % 

  -за 2015 година.............................11,90 % 

  -за 2016 година.............................15,89 % 

  -за 2017 година.............................15,04 % 

  -за 2018 година.............................14,28 % 

  -за 2019 година...............................6.50 % 

  -за 2020 година..............................11.73 % 

Показателот од 11.73 % укажува на поголем степен на рентабилност, односно 

користење на расположивите деловни  средства со што е добиена и    бруто добивка. 

 

ОБРТ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА 

 



 Обртот на обртни средства пресметан како однос на вкупниот приход и 

тековните средства изнесува и тоа: 

 

     -за 2011 година..........................2,45 обрти 

              -за 2012 година..........................1,34 обрти 

              -за 2013 година .........................1,59 обрти 

    -за 2014 година..........................1.20 обрти 

    -за 2015 година..........................1,32 обрти 

    -за 2016 година..........................1,28 обрти 

    -за 2017 година..........................1,26 обрти 

  -за 2018 година..........................1,62 обрти 

  -за 2019 година..........................1,25 обрти  

  -за 2020 година..........................1,17 обрти      

  

Показателот за обртни средства од 1,17 обрти укажува на тоа дека имало можности 

да се профитира  , што се потврдува и со  остварената добивка. 

 

ПРОФИТНА СТАПКА 

 

Профитната стапка пресметана како однос на нето добивката и капиталот изнесува и 

тоа: 

  

  -за 2011 година............................18,49 % 

  -за 2012 година..............................5,00 % 

  -за 2013 година .............................8,90 % 

  -за 2014 година..............................1,26 % 

  -за 2015 година............................10,80 % 

  -за 2016 година............................14,90 % 

  -за 2017 година............................13,90 % 

  -за 2018 година............................13,07 % 

  -за 2019 година..............................6,00 % 

  -за 2020 година.............................10,56 % 

 

Профитната стапка за 2020 година од 10.56 % укажува на профитабилност  

што  се потврдува и со остварената  добивка. 

 Претходно дадените параметри кои воедно ја даваат оценката за бонитетот на 

фирмата, укажуваат на  добро и успешно работење, остварен е вкупен приход кој ги 

покрива вкупните трошоци и остварува добивка. 

 

 

 

Генерален директор 

                                                       Дипл.екк Ѓорги Стојанов                                                                            


