
                                                                                                                                       
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, став (1) 
алинеја 4 од Законот за енергетика (Службен весник на Р.М.” бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 
41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 23 став (1) и (2) од Правилникот за 
начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и 
дистрибуција на природен гас („Службен весник на Р.М.“ бр. 201/16) и Тарифниот систем за 
пренос на природен гас („Службен весник на Р.М.“ бр. 19/13), постапувајќи по Барањето за 
одобрување на регулиран приход и тарифи за дејностите пренос и управување со системот за 
пренос на природен гас за регулиран период од 01.01.2017 година до 31.12.2021 година, бр. 
0302-1468/1 од 18.11.2016 година, доставено од Акционерското друштво ГА-МА Скопје, на 
седницата одржана на 28 декември 2016 година, донесе 

 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
 

за одобрување на регулиран максимален приход и тарифа за вршење на дејностите 
пренос  и управување со системот за пренос на природен гас за 2017 година и годишен 

приход по составни елементи за вршење на дејностите пренос и управување со системот 
за пренос на природен гас за регулиран период 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје 

 
1. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за вршење на дејноста пренос на природен гас 

во 2017 година се одобрува регулиран максимален приход во износ од 216.260.469 
денари и тарифа од 1,3516 ден/nm3, за пренесени 160.000.000 nm3 природен гас. 
 

2. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за вршење на дејноста управување со системот 
за пренос на природен гас во 2017 година се одобрува регулиран максимален приход во 
износ од 29.490.064 денари и тарифа од 0,1843 ден/ nm3, за пренесени 160.000.000 nm3 
природен гас. 
 

3. На АД ГА-МА Скопје, се одобрува годишен приход по составни елементи (ABB) за 
услугите пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас за 
регулиран период 2017-2021 година да изнесува: 
 

- за 2017 година - 213.847.100 денари, 
- за 2018 година - 215.298.925 денари, 
- за 2019 година - 216.767.997 денари, 
- за 2020 година - 218.254.837 денари, и 
- за 2021 година - 219.759.981 денари. 

 
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 

 
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година. 
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О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 
 

Акционерското Друштво ГА-МА Скопје (во понатамошниот текст: ГА-МА АД Скопје) 
согласно член 17 од Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос и 
управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 
201/16), (во понатамошниот текст: Правилник), до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) на ден 
18.11.2016 година достави Барање за одобрување на регулиран приход и тарифи за дејностите 
пренос и управување со системот за пренос на природен гас за регулиран период од 01.01.2017 
година до 31.12.2021 година, бр.0302-1468/1, (во понатамошниот текст: Барање). Барањето е 
заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика со УП1 бр.08-75/16 од 18.11.2016 
година. 

 
ГА-МА АД Скопје кон Барањето ја достави следната документација: 
 

1. Податоци за Барателот; 
2. Решение за упис во Централен регистар; 
3. Тековна состојба на ГА – МА АД од Централен регистар на Република Македонија; 
4. Статут на ГА-МА АД Скопје; 
5. Годишна сметка на ГА-МА АД Скопје за 2015 година бр.0501-287/1 од 24.02.2016 година, 

со прилози:  
- Биланс на состојба на 31.12.2015 година; 
- Биланс на успех за 2015 година; 
- Даночен биланс за 2015 година; 

6. Годишен извештај на Одборот на директори за работењето на ГА-МА АД Скопје во 2015 
година бр. 0102-636/1 од  27.04.2016 година; 

7. Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори од БЕЈКЕР ТИЛИ 
МАКЕДОНИЈА за 2015 година; 

8. Бруто биланс за 2015 година; 
9. Бруто биланс и заклучен лист до 30.09.2016 година; 
10. Финансиско-сметководствени и техничко-економски податоци и информации изготвени во 

согласност со Прилог 4 од Правилникот (Табели од број 1 до број 25);  
11. Податоци за пренесени количини на природен гас и број на потрошувачи на природен гас 

(во Прилог 4, Табела 23); 
12.  Инвестициона програма - планирани инвестиции; 
13.  Изјава за веродостојноста на поднесените податоци од страна на ГА-МА АД Скопје;  
14.  Одлука за давање на согласност за поднесување на Барање за одобрување на 

регулиран приход  за регулиран период од 01.01.2017 година до 31.12.2021 година од 
Одборот на директори на ГА-МА АД Скопје бр.0202-1403/3 од 07.11.2016 година; 

15. Електронска форма (ЦД). 
 

Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 19 од Правилникот, на 30.11.2016 
година го објави известувањето во врска со Барањето на ГА-МА АД Скопје на веб страната на 
Регулаторната комисија за енергетика и во дневните весници „Вечер“ и „Коха“. 

По објавеното известување, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната 
комисија за енергетика не беа доставени мислења и предлози од страна на заинтересирани 
правни и физички лица. 

 
Врз основа на претходно наведеното, а во согласност со Правилникот, Регулаторната 

комисија за енергетика со Решение број 02-2417/1 од 23.12.2016 година свика подготвителна 
седница на 27.12.2016 година, на која предмет на разгледување беше „Предлог – Одлука за 
одобрување на регулиран максимален приход и тарифа за вршење на дејностите пренос и 
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управување со системот за пренос на природен гас за 2017 година и годишен приход по составни 
елементи за вршење на дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас 
за регулиран период 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје“. 

Подготвителната седница се одржа на 27.12.2016 година. На подготвителната седница 
беа поканети претставници од ДТИРЗ, Макпетрол Пром-Гас ДООЕЛ Скопје, АД Макпетрол - 
Скопје, АД ГА-МА – Скопје, ЈПЕД Струмица Гас – Струмица, ЈП Куманово Гас – Куманово, 
Министерство за економија, Стопанска Комора на РМ, Сојуз на Сопански комори на Македонија, 
Совет за заштита на потрошувачите на РМ, Комисија за заштита на конкуренцијата, 
Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, АД ЕЛЕМ – Енергетика – Скопје, 
Арцелормиттал Скопје АД, АД МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, Когел Стил ДОО-
Скопје, Когел Север ДОО – Скопје, ТЕ-ТО АД – Скопје, Скопје Север АД Скопје и Макстил АД 
Скопје.  

Од поканетите присуствуваа претставниците на ДТИРЗ, Макпетрол Пром-Гас ДООЕЛ 
Скопје, АД ГА-МА – Скопје, Министерство за економија, Стопанска Комора на РМ, МЕР АД Скопје, 
Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, АД ЕЛЕМ – Енергетика – Скопје, ТЕ-ТО 
АД – Скопје и Макстил АД Скопје.. 

 
Податоци доставени од ГА-МА АД Скопје 
 
 
ГА-МА АД Скопје, во Барањето ги има презентирано следните податоци:  
 
1. Вредност на средствата за вршење на регулирана дејност (RAB), принос на капитал 
(RA) и вредноста на пондерираната просечна цена на капиталот (WACC)  

денари 
Опис 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Вредност на средства 
за вршење на 
регулирана дејности 

 
 

2.106.325.005 2.066.057.843 2.020.252.874 1.980.430.529 1.936.446.373 1.891.490.774 

 
 
 

1.845.554.028 

Вредност на залиха на 
природен гас во мрежа 
AVSt-1  

 
 

22.189.197 20.095.275 20.497.181 20.907.124 21.325.267 21.751.772 

 
 

22.186.807 

Принос на капитал (RA) 58.646.498 57.346.292 44.229.351 43.247.044 42.243.042 41.217.127 40.169.082 

Вредност на 
пондерираната 
просечна цена на 
капиталот (WACC) (%) 9,4619% 9,6719% 7,4444% 7,4444% 7,4444% 7,4444% 

 
 
 

7,4444% 

 
 2. Планирани количини за пренос на природен гас  
 
 ГА-МА АД Скопје за регулираниот период 2017-2021 година, за пренос ја планира следната 
количина на природен гас: 

- во 2017 година  - 139.108.000 nm3 , 

- во 2018 година  - 141.000.000 nm3,  
- во 2019 година  - 143.000.000 nm3, 
- во 2020 година  - 144.000.000 nm3, 
- во 2021 година  - 144.000.000 nm3. 

 
 3. Регулиран приход и регулирана просечна тарифа 

 
 ГА-МА АД Скопје, за вршење на дејностите пренос и управување на системот за пренос на 
природен гас, за регулираниот период 2017-2021 година бара регулираниот приход и просечна 
тарифа да изнесуваат: 
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Година Регулиран приход 
(ден) 

Просечна тарифа            
(ден/nm3) 

2017   292.952.952  2,1059 

2018 294.570.733  2,0892 

2019 296.661.178  2,0746 

2020 298.687.114  2,0742 

2021             300.643.469  2,0878 

 
 ГА-МА АД Скопје, со Барањето ги има презентирано податоците за трошоците, приходите 
и пренесените количини на природен гас за базната 2015 година, како и планираните трошоци и 
приходи и количини на природен гас за регулиран период 2017-2021 година.  
 
Анализа од Регулаторната комисија за енергетика 
 

 За определување на просечната тарифа за регулираниот период 2017-2021 година за 
услугите пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас, 
Регулаторната комисија за енергетика ги користеше податоците доставени во Барањето на ГА-
МА АД Скопје за одобрување на регулиран приход и тарифа за дејностите пренос и управување 
со системот за пренос на природен гас за регулиран период од 01.01.2017 година до 31.12.2021 
година. 

 Вредноста на средствата за вршење на регулираните дејности пренос и управување со 
системот за пренос на природен гас (RAB) е определена врз основа на вредноста на средствата 
од 2015 година во која се вклучени и средства за залихи на природен гас во системот за пренос 

(AVSt-1)  во износ од 29.826.255 денари  
Во вредноста на средствата за вршење на регулирана дејност во регулираниот период 

2017 - 2021 година вклучени се средствата за залихи на природен гас како и вредноста на 
инвестициите во ист износ како во Барањето. 

 
За регулираниот период ГА-МА АД Скопје планира инвестиции за проширување и 

надградба на постојниот систем за пренос (проширување на градската гасоводна мрежа и 
затворање на гасоводниот прстен во Скопје, телеметриски систем на објектите на гасоводот и 
систем за следење и откривање на истекување на природен гас од гасоводната мрежа, изградба 
на нов високо-притисен гасовод за ТЕ-ТО АД Скопје, периодично испитување на гасоводниот 
систем, набавка на мерно регулациски станици-МРС и друго ), и тоа: 

           во денари 

Година Планирано од ГА-МА Одобрено од РКЕ  

2017 45.200.000 45.200.000 

2018 42.000.000 42.000.000 

2019 42.000.000 42.000.000 

2020 42.000.000 42.000.000 

2021 42.000.000 42.000.000 

  
Во табелата што следи даден е преглед на планираните средства за вршење на 

регулираните дејности пренос и управување со системот за пренос на природен гас за 
регулираниот период 2017-2021 година.  

 

ОПИС  2017 2018 2019 2020 2021 

RABstart 1.977.967.932 1.917.648.406 1.852.757.126 1.786.476.260 1.718.787.742 

Нови инвестиции 45.200.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 

Бесплатно добиени 
средства 0 0 0 0 0 



5 
 

Амортизација 105.519.526 106.891.280 108.280.866 109.688.518 111.114.468 

RABend 1.917.648.406 1.852.757.126 1.786.476.260 1.718.787.742 1.649.673.274 

RAB просек 1.947.808.169 1.885.202.766 1.819.616.693 1.752.632.001 1.684.230.508 

AVS t-1 - Залиха на 
природен гас  20.497.181 20.907.124 21.325.267 21.751.772 22.186.807 

RAB просек + AVS t-1 1.968.305.350 1.906.109.890 1.840.941.960 1.774.383.773 1.706.417.315 

 
Приносот на капитал (RA) за дејностите пренос на природен гас и управување со 

системот за пренос на природен гас е пресметан согласно Правилникот, Прилог 1, со примена на 
просечна пондерирана цена на капиталот (WACC) од 6,7038%. 

Пресметката на пондерираната просечна цена на капиталот за ГА-МА АД Скопје е како 
што следи: 

Ред.
бр 

ОПИС И ОЗНАКА 
2017-2021 

ГА-МА АД РКЕ 

1 Сопствен капитал (денари) 0 2.397.959.262 

2 Долг (денари) 0 30.435.297 

3 Сопствен капитал (%) 0 98,75% 

4 Долгорочен долг, Debt (%) 0 1,25% 

5 Цена на долг, Kd (%) 0,00% 0,00% 

6 

Просечни каматни стапки на долгорочни кредити   (€, 
$ и денари), објавени од Народна банка на РМ, Rm 
(%) 

0,00% 6,11% 

7 
Стапка на поврат без ризик, еднаква на приносот на 
обврзниците издадени од Владата на РМ, Rf (%) 

0,00% 2,72% 

8 Премија за ризик (Rm - Rf = MRP) 0,00% 3,39% 

9 Бета на сопствен капитал, (пазарното портфолио), β 1 1 

10 Цена на сопствен капитал, Ke (%) 0,00% 6,11% 

11 Стапка на данок на добивка, Tp (%) 10,00% 10,00% 

12 
Пондерирана просечна цена на капиталот на 
реална основа пред оданочување, WACC (%) 

1,0000% 6,7038% 

 
Вредноста на Rf (приход на неризични вложувања) е утврден како пондерирана просечна 

каматна стапка на 3; 6; 12; 24 и 36 – месечни државни хартии од вредност. 
Вредноста на Rm (просечен приход на ризични вложувања) е утврдена како просечна 

каматна стапка на долгорочни денарски и девизни кредити на претпријатијата во Република 
Македонија. 

 Оперативните трошоци на ГА-МА АД Скопје за регулираниот период 2017-2021 година 
кои ги одразуваат нормализираните трошоци, се определени на следниот начин: 

 
Оперативните трошоци за базната 2015 година се пресметани согласно Правилникот т.е 

извршена е контрола на остварените трошоци и нивно пренормирање. 
Вкупно пресметаните нормализирани трошоци за регулираните дејности пренос на 

природен гас и управување со системот за пренос на природен гас за базната 2015 година 
изнесуваат 66.043.406 денари и тоа: 

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, се во висина на 
остварените според податоците од бруто билансот за 2015 во износ од 7.611.039 денари; 

2. Вредноста на трошоците за тековно одржување е преземена од бруто билансот во износ 
од 2.125.235 денари; 

3. Вредноста на трошоците за осигурување е исто така преземена од бруто билансот во 
износ од 5.519.844 денари; 
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4. Трошоците за бруто плати се пресметани согласно Правилникот, односно просечна бруто 
плата исплатена во стопанството на РМ во 2015 година, во износ од 32.171 денари, за 42 
вработени и зголемена за 40% и изнесуваат 22.699.858 денари; 

5. Менаџерските плати и менаџерските награди се во износ од 8.419.087 денари според  
податоците од бруто билансот; 

6. Другите услуги се пресметани согласно Правилникот според тригодишното просечно 
учество во трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, во 
висина од 189,59% и изнесуваат 14.429.769 денари; 

7. Трошоците од категоријата останати и вонредни трошоци се пресметани согласно 
Правилникот, во висина од 10% од позициите 1, 2, 3, 4 и 6 од нормализираните трошоци и 
изнесуваат 5.238.574 денари; 

8. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот од работењето се 
нормирани во ист износ како во бруто билансот и изнесуваат 846.275 денари и 

9. Трошокот за амортизација е преземен од бруто билансот во износ од 102.956.952 денари 
 
Вредноста на трошокот за залиха на природен гас во мрежа за базната 2015 година е 

пресметана на износ од 29.826.255 денари. 
Трошоците за загуби на природен гас во мрежа се преземени од бруто билансот за 2015 

година во износ од 11.221.445 денари. Приносот на капитал (RA) изнесува 60.648.177 денари. 
Регулираниот приход за 2015 година по контролата и нормирањето на трошоците 

изнесува 241.716.255 денари. Остварениот приход за 2015 година е 234.390.380 денари и е за 
7.325.875 денари помал во однос на корегираниот (препресметаниот) регулиран максимален 
приход за 2015 година. Оваа разлика на помалку остварен приход ќе се земе во предвид при 
определувањето на регулираниот приход за првата година од новиот регулиран период односно 
за 2017 година.  

За регулираниот период 2017-2021 година нормализираните трошоци се определени 
согласно Правилникот, со базна 2015 година и соодветното планирање на CPI и тоа: 

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, се пресметани 
врз основа на утврдените во 2015 година, зголемени со примена на CPI од 1,3% за 
регулираниот период  2017-2021 година. 

2. Вредноста на трошоците за тековно одржување е преземена од Барањето; 
3. Вредноста на трошоците за осигурување е преземена од Барањето; 
4. Трошоците за бруто плати се пресметани согласно Правилникот, односно просечна бруто 

плата исплатена во стопанството на РМ во 2016 година за девет месеци, во износ од 
32.620 денари, зголемена за 40% и за соодветната вредност на CPI за секоја година од 
регулираниот период, за 42 вработени како што е наведено во Барањето; 

5. Менаџерските плати и менаџерските награди пресметани се за двајца менаџери согласно 
податоците доставени со Барањето; 

6. Другите услуги се пресметани согласно Правилникот според тригодишното просечно 
учество во трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, во 
висина од 172,86%; 

7. Трошоците од категоријата останати и вонредни трошоци се пресметани согласно 
Правилникот, во висина од 10% од позициите 1, 2, 3, 4 и 6 од нормализираните трошоци; 

8. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот од работењето се 
нормирани во ист износ како во базната 2015 година за целиот регулиран период и 

9. Трошокот за амортизација е во ист износ како и во Барањето. 
 

Пресметаните оперативни трошоци за вршење на дејностите пренос и управување со 
системот за пренос на природен гас се презентирани во Табела 1 – Преглед на трошоци и 
приходи за вршење на регулираните дејности пренос и управување со системот за пренос на 
природен гас за регулиран период 2017-2021 година, која е во прилог и е составен дел на оваа 
Одлука. 
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При планирање на количините за пренос на природен гас за периодот 2017–2021 година, 
земени се во предвид количините на природен гас од Барањето, од анкетата за планираната 
потрошувачка на природен гас на големите потрошувачи, спроведена од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика, како и планираните количини на природен гас од 
Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2017 година, донесен од страна на Владата на 
Република Македонија. 

Планираната количина на природен гас која треба да се пренесе во секоја година од  
регулираниот период 2017-2021 година е утврдена да изнесува 160.000.000 nm³.  

        
Факторот на порамнување (SX) за регулираниот период 2017 – 2021 година изнесува         

-0,035076 и со негова примена во утврдувањето на цената на услугата за пренос и за услугата 
управување со системот за пренос на природен гас за регулираниот период 2017-2021 година се 
овозможува поурамнотежено движење на тарифата во текот на регулираниот период и 
избегнување на големи скокови или падови во тарифата за услугата пренос и тарифата  за 
услугата управување со системот за пренос на природен гас.  

 
Имајќи го предвид напред наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како 

во диспозитивот на оваа Одлука. 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, незадоволната страна, може да поднесе жалба преку 
Регулаторната комисија за енергетика до Комисијата за решавање на жалби во областа на 
енергетиката, во рок од 15 дена од денот на приемот. 
 

 
УП1 бр.08-75/16                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28 декември 2016 година 
Скопје                                                                                 Димитар  Петров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилози: 
Табела 1 - Преглед на трошоци и приходи за вршење на регулирани дејности пренос и 
управување со системот за пренос на природен гас за регулиран период 2017-2021година 



ТАБЕЛА 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Нормализирани трошоци 57.575.938 70.126.748 86.794.745 66.043.406 57.696.914 67.097.964 72.054.239 58.390.713 67.652.068 59.161.422 68.616.723 60.384.845 69.600.329 61.636.998 70.603.368 62.918.625 71.626.343

1
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен 

инвентар 4.507.100 4.839.062 7.611.039 7.611.039 3.415.774 4.666.212 4.969.716 3.484.089 7.709.983 3.553.771 7.810.212 3.624.846 7.911.745 3.697.343 8.014.598 3.771.290 8.118.787

2 Трошоци за тековно одржување                                                                     2.333.284 9.473.694 2.125.235 2.125.235 5.596.783 5.522.633 9.833.694 5.708.719 5.708.719 5.822.893 5.822.893 5.939.351 5.939.351 6.058.138 6.058.138 6.179.301 6.179.301

3 Трошоци за осигурување 5.533.789 5.464.636 5.519.844 5.519.844 4.475.765 4.550.773 5.612.181 4.654.796 4.654.796 4.840.987 4.840.987 5.034.627 5.034.627 5.236.012 5.236.012 5.445.452 5.445.452

4 Бруто плати (44) 31.349.371 29.829.181 37.198.972 22.699.858 31.782.979 34.065.509 30.634.569 32.418.639 23.315.889 33.067.012 23.618.995 33.728.352 23.926.042 34.402.919 24.237.081 35.090.977 24.552.163

5 Менаџерски плати и награди 4.084.686 2.983.764 8.419.087 8.419.087 3.315.293 2.479.067 2.983.764 3.315.293 7.463.520 3.315.293 7.463.520 3.315.293 7.463.520 3.315.293 7.463.520 3.315.293 7.463.520

6 Други услуги                                                                                                      4.904.867 12.575.754 17.053.752 14.429.769 4.166.536 12.625.204 12.915.299 3.802.321 13.327.476 3.484.545 13.500.733 3.554.235 13.676.242 3.625.320 13.854.034 3.697.827 14.034.136

7
Останати и вонредни трошоци                                                                               

(до 10% од позициите 1,2,3,4 и 6) 4.862.841 4.960.657 8.866.816 5.238.574 4.943.784 3.188.566 5.105.016 5.006.856 5.471.686 5.076.921 5.559.382 5.188.141 5.648.801 5.301.973 5.739.986 5.418.485 5.832.984

I Вкупно нормализирани трошоци (O) 57.575.938 70.126.748 86.794.745 66.043.406 57.696.914 67.097.964 72.054.239 58.390.713 67.652.068 59.161.422 68.616.723 60.384.845 69.600.329 61.636.998 70.603.368 62.918.625 71.626.343

II Амортизација (D) 102.956.952 88.077.389 102.956.952 102.956.952 104.165.376 78.106.567 88.077.389 105.519.526 105.519.526 106.891.280 106.891.280 108.280.866 108.280.866 109.688.518 109.688.518 111.114.468 111.114.468

III

Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од 

работењето (T) 2.350.754 650.000 846.275 846.275 2.350.754 275.886 650.000 2.350.754 846.275 2.350.754 846.275 2.350.754 846.275 2.350.754 846.275 2.350.754 846.275

 WACC 0,094619 0,093900 0,093900 0,094619 0,093900 0,074444 0,067038 0,074444 0,067038 0,074444 0,067038 0,074444 0,067038 0,074444 0,067038

 RAB просек 2.043.868.646 2.124.993.456 2.123.446.567 2.000.157.599 2.123.446.567 1.959.933.348 1.959.933.348 1.915.539.249 1.915.539.249 1.870.165.507 1.870.165.507 1.823.802.256 1.823.802.256 1.776.439.560 1.776.439.560

Вредност на залиха на природен гас во мрежа AVSt-1 22.189.197 28.734.350 29.826.255 20.095.275 29.826.255 20.497.181 20.497.181 20.907.124 20.907.124 21.325.267 21.325.267 21.751.772 21.751.772 22.186.807 22.186.807

IV  RA 58.646.498 60.660.992 60.648.177 57.346.292 60.648.177 44.229.351 39.829.231 43.247.044 38.944.648 42.243.042 38.040.528 41.217.127 37.116.675 40.169.082 36.172.894

V Годишен приход ABB (O+D+Т+RA)                  221.530.142 219.515.129 190.597.972 230.494.810 221.559.336 145.480.417 221.429.806 210.490.344 213.847.100 211.650.500 215.298.925 213.259.507 216.767.997 214.893.397 218.254.837 216.552.929 219.759.981

VI Технички загуби 14.294.817 18.709.491 11.221.445 11.221.445 13.804.432 3.311.295 11.342.151 13.510.031 11.600.000 13.967.656 12.000.000 14.449.094 12.000.000 14.841.140 12.000.000 15.137.962 12.000.000

VII Регулиран максимален приход 235.824.959 238.224.620 201.819.417 241.716.255 235.363.768 148.791.712 232.771.957 224.000.375 225.447.100 225.618.156 227.298.925 227.708.601 228.767.997 229.734.537 230.254.837 231.690.891 231.759.981

Остварен приход 234.390.380 156.985.854

Помалку/повеќе остварен приход 11.328.310 -7.325.875 16.652.436 7.325.875

VII Корегиран регулиран максимален приход 235.824.959 249.552.930 241.716.255 235.363.768 148.791.712 249.424.393 224.000.375 232.772.975 225.618.156 227.298.925 227.708.601 228.767.997 229.734.537 230.254.837 231.690.891 231.759.981

IX Количини на природен гас nm
3

135.946.902 156.695.902 135.946.902 135.946.902 144.982.128 105.800.424 156.695.902 139.108.000 160.000.000 141.000.000 160.000.000 143.000.000 160.000.000 144.000.000 160.000.000 144.000.000 160.000.000

Фактор на порамнување SX -0,05009 0,035076

X Регулиран приход со SX 235.824.959 240.926.640 235.363.768 249.424.393 224.000.375 245.750.533 225.618.156 237.130.637 227.708.601 228.813.090 229.734.537 220.787.289 231.690.891 213.042.999

XI Тарифа со факторот на порамнување SX 1,7347 1,5375 1,6234 1,5918 1,6103 1,5359 1,6001 1,4821 1,5924 1,4301 1,5954 1,3799 1,6090 1,3315

Помалку остварен приход според ГА-МА 2010-2016 68.952.577 68.952.577 68.952.577 68.952.577 68.952.577

Корегирана тарифа според ГА-МА 2,1059 2,0892 2,0746 2,0742 2,0878

Регулиран приход со SX - пренос 212.015.443 219.493.466 216.260.469 208.674.960 201.355.520 194.292.814 187.477.839

Регулиран приход со SX - управување 28.911.197 29.930.927 29.490.064 28.455.676 27.457.571 26.494.475 25.565.160

XII Тарифа со SX - пренос 1,3530 1,4008 1,3516 1,3042 1,2585 1,2143 1,1717

XII Тарифа со SX - управување 0,1845 0,1910 0,1843 0,1778 0,1716 0,1656 0,1598
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