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Врз основа на член 384. од Законот за трговските друштва и член 36. од Статутот
на друштвото “Aутомакедонија” АД Скопје
С ВИ К У ВА
ДВАЕСЕТ И ПРВА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ”АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ ЗА ДЕН 29.06.2018 г.
СО ПОЧЕТОК ВО 11.00 ЧАСОТ
Собранието ќе се одржи во салата на деловниот објект на Аутомакедонија АД
Скопје, кој се наоѓа на улица 16-та “Македонска бригада” бр. 2, нас. Автокоманда,
Скопје.
За седницата се предлага следниот
ДНЕВЕН

РЕД

Процедурален дел
1. Избор на претседавач на Собранието и бројачи на гласови
II.

Работен дел

1. Усвојување на Записник од претходната седница на Собранието на акционерите
на "Аутомакедонија" АД Скопје.
2. Разгледување и усвојување на Извештајот за извршената ревизија на Годишната
сметка за 2017 година.
3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка за 2017 и донесување одлука
за распределба на добивката.
4. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на
"Аутомакедонија" АД Скопје, одобрување на работата на Управниот одбор и
Надзорниот одбор.
5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на
Внатрешната ревизија за 2017 година и план за 2018 година.
6. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и
консолидираните финансиски извештаи на Друштвото ревидирани од овластен
ревизор.
7. Донесување одлука за именување на ревизор на Годишната сметка за 2018
година и одлука за именување на ревизор за консолидираната годишна сметка и
консолидираните финансиски извештаи за 2018 година.
8. Донесување на одлука за престанување на мандатот на два члена на
Надзорниот одбор поради неотповикливи оставки и избор на два нови членови
на Надзорениот одбор на друштвото, како и определување на награда за
членовите на Надзорниот одбор.
9. Донесување одлука за голема зделка.
10. Донесување одлука за одобрување на продажба на сопствени акции.
Прилог: Материјал по дневниот ред
Управен одбор
Димитар Мојсовски, Претседател, с.р.
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ЗАПИСНИК
од XX-та седница на Собранието на акционерите на
“Аутомакедонија” А.Д. Скопје одржана
на 27.04.2017 година

Скопје, јуни 2018 година
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ПРЕДЛОГ

ОДЛУКА
за усвојување на Записникот од XX –та седница на
Собранието на акционери на “Аутомакедонија” А.Д. Скопје
одржана на 27.04.2017 година

Скопје, јуни 2018 година
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Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва и член 35. од Статутот
на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД
Скопје на XXI-та седница одржана на ден 29.06.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Записникот од XX-та седница на
Собранието од 27.04.2017
Член 1.
Се усвојува Записникот од одржаната XX-та седница на Собранието на
акционери на “Аутомакедонија” АД Скопје одржана на 27.04.2017 година, во се како во
текстот на Записникот.
Член 2.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _______/29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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ИЗВЕШТАЈ
од незавизниот ревизор

Скопје, јуни 2018 година
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Годишна сметка за 2017 година
(преглед)

Скопје, јуни 2018 година
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ИЗВЕШТАЈ
за работењето на “Аутомакедонија” А.Д. Скопје
за деловната 2017 година

Скопје, јуни 2018 година
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1. ВОВЕД
Тема на годишниот собрание на акционерите на Аутомакедонија е анализата на
завршната сметка заради запознавање со економската и финансиската состојба на сите
друштва што се во состав на Групацијата.
Со оглед на фактот, што финасиските извештаи се наменети како за акционерите,
така и за надворешните корисници финасиските показатели и компаративните анализи
се изработени според меѓународни стандарди и се контролирани од меѓународната
ревизорка куќа Мур и Стивенс.
Тие се реално прикажани и од нив може да се видат сите промени што настанале
во текот на 2017 година. Во темелните финансиски извештаи може да се анализираат:
билансот на успех, сметките на добивката и загубата, паричните текови, потоа
коментарите, за деловната успешност, за структурата на имотот и капиталот и обврските
на Аутомакедонија како основач и доминантен акционер.
На основа на бројните анализи, во извештајот се предложени насоки за
долгорочно работење, како концепција за постојано зголемување на резултатите од
своето работење.
Да би се постигнале посакуваните резултати менаџментот и управните органи
постојано се координираат во анализите и во донесувањето на рационални одлуки.
Коментарот на резултатите не е едноставен, но накратко, во воведниот дел се
констатира дека:
 Физичкиот обем е зголемен, вкупниот оперативен приход е зголемен;
 Вкупната добивка како финансиски резултат од работењето е намалена во
однос на претходната година поради објаснети параметри и вонредни
еднократни приходи во 2016 година;
 Довербата кај домашните и странските партнери е оправдана и
евидентна;
 Инвестиционата активност е значително зголемена со тоа што во најголем
дел инвестиционите активности се одвиваа во 2017 година;
 Менаџирањето со човечките ресурси е запазено и ги дава саканите
резултати;
 Спроведени беа подобрувања на одредени оперативни процеси
 Следењето на техничко-технолошките постигања и директивите на ЕУ од
оваа област се спроведени
 Беше направена промена на генералниот директор во месец Ноември
2017
 Беше одржана тековната развојна компонента на стабилен раст и покрај
одредени организациски промени
Според кажаното очекувањата и целите се остварени со запазен успех што
овозможува натамошен развој во сите работни процеси.
Аутомакедонија АД Скопје
м-р Зоран Дочински
Генерален директор
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2. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ
2.1. Лична карта на Аутомакедонија АД во 2017
Назив на друштвото:

Друштво за внатрешен и надворешен
промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

Адреса и седиште на друштвото:

ул. 16-та Македонска бригада 2, 1000 Скопје, Р. Македонија

Телефон:

3103-130

Факс:

3103-131

Е-mail:

automak@automakedonija.com.mk

Веб страна:

www.automakedonija.com.mk

Датум на основање:

06.09.1947

Број на вработени на 31.12.2017:

93 вработени

Систем на управување на
друштвото

Двостепен систем на управување

Вкупен износ на основна главнина:

3.670.889,92

Број на издадени обични и
приоритетни акции:

Обични акции:

Номинална вредност на акциите:

44.48 EUR

Дали во овој период е извршена
емисија на акции?

Во овој период не е извршена емисија на
акции

Дали во овој период е извршена
поделба на акциите на
акционерското друштво?

Во овој период не е извршена поделба на
акциите на акционерското друштво

Број на акционери на 31.12.2017:

82.529

или 100 %

258 акционери
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Број и процент на сопствени, обични
и приоритетни акции во основната
главнината на последниот ден на
периодот за кој се известува
Податоци за стекнување на
сопствени акции од страна на
друштвото

Сопствени акции 4980 ; 6.03 %

Аутомакедонија АД Скопје со одлука
бр. 02-1524/3 од 28.05.2004 донесена од
страна на Собранието на акционерите се
стекна со 4980 сопствени акции.

 Аутомакедонија АД Скопје е друштво специјализирано за продажба и
сервисирање на возила и резервни делови, дополнителна опрема и изработка на
модификации на моторни возилa.
 АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје /100% сопственост на Аутомакедонија/ е специјализирана
компанија за едукациско, испитно/инспекциски, лабараториски испитувања и
калибрации, сертификациски дејности и менаџмент системи, основана во 2006
година, во целосна сопственост на Аутомакедонија АД.

 АМ Брокер АД Скопје е брокерско друштво, кое работи на сите видови
осигурување и отпочна со својата дејност од 02.01.2014 /Аутомакедонија
поседува 40% /
 Европски возач – Сообраќаен Испитен Центар Штип е основано на 03 јануари
2008 година. Аутомакедонија има сопственички удел од 56%. Собраќајниот
испитен центар поседува Лиценца за организирање и спроведување на возачки
испити во: Штип, Свети Николе, Пробиштип, Македонска каменица, Кочани,
Виница, Делчево и Берово.

 Сообраќаен испитен центар АМ ДООЕЛ Битола (100% сопственост на
Аутомакедонија), кој по добиена лиценца од страна на Министерството за
внатрешни работи на 15.12.2014 година започна со работа на 15.01.2015 година.
Лиценцата го опфаќа регионот Битола, Прилеп, Ресен, Демир Хисар, Македонски
Брод и Крушево, со придружните Општини.
 АМ Церт ДОО Белград се занимава со хомологациски активности, па за
очекување е да стане техничка служба за хомологациски инспекции по законите
на Република Србија. Отворена во февруари 2015 година / 100% сопственост на
Аутомакедонија.
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 Auto One ДОО Ниш – овластен дилер и сервисер за Opel на територијата на Р.
Србија, кој почна со работа во јуни 2015 година - 100% сопственост на
Аутомакедонија.
 АМ 8 ДОО - ново отворена компанија во 2016 за трговија со користени возила.
Компанијата поради немање деловна активност е ликвидирана 10.02.2018
година.
2.2 ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ
Имотот на Аутомакедонија е главно во Скопје, но и во други градови во земјата и во Р.
Србија. Менаџментот, совесно и одговорно се однесува кон имотот. Постојниот имот е
запишан во земјишните книги и редовно се плаќа данок на имот.
Аутомакедонија располага со сопствен деловен простор во Скопје:
 Административно-деловна зграда во Центар во површина од 4.232 м2 со
продажен салон во површина од 278 м2;
 Сервисен центар Аутотурист во Кисела Вода со површина од: 1872 м2 деловни
простории и згради и 1448 м2 градежно земјиште по решение од 01.09.2017.
 Магацин во Кисела Вода во површина од 480 м2;
 Деловен објект во Кисела Вода од 23м2
 Сервисен центар во Автокоманда со надградба во вкупна површина од цца
700м2;
 Сервис за стопански возила и автобуси во склоп на поранешна Стакларница
во површина од 247 м2 по Имотен лист и откупено земјиште во површина од
цца 3.000 м2;
 Градежно Земјиште за нов сервисно продажен центар – 1379 м2. – Злокуќани ,
Карпош
Објекти во Републиката:
 Административен дел Прилеп во површина од 103 м2;
 Објект Битола со површина од 304 м2
Аутомакедонија располага со сопствен деловен простор во Србија:
 Просторот во центарот на Белград со површина од 326 м2 Аутомакедонија го
стави во 2014 година во функција на АМ Церт Белград.

2.3. СТРУКТУРА НА КАДАРОТ НА ГРУПАЦИЈАТА
Графичкиот приказ ја отсликува бројката на вработени, ангажирани во одделните фирми - членки
на Групацијата Аутомакедонија
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФИРМИТЕ
ВО ГРУПАЦИЈАТА АУТОМАКЕДОНИЈА ЗА 2017 година,
И ПЛАНСКИ ПРОЕКЦИИ ЗА 2018 година

3. ВОВЕД – Финансиски резултати за фирмите на Групацијата Аутомакедонија во 2017
година

Во насока на соодветното функционирање на Групацијата и нејзините фирми неопходно
е да се има увид во финансиските резултати, како основа за донесување оцени за
тековното работење и одлуки за правилно планирање на идниот развој и одлучување
за сите стратешки прашања.

Финансиските извештаи, како се составен дел на овој преглед, се производ на
финансиско сметководствениот сектор согласно сметководствените стандарди и
законските регулативи, а се наменети за менаџментот, управните органи и акционерите .

Од страна на Менаџментот и Надворешната ревизија се оценети како објективни и
стручно изготвени и како такви претставуваат солидна подлога за донесување на одлуки
на Управниот одбор, со напомена дека во финансиските показатели, што следат, не се
дадени податоци за промената на имотот на Групацијата.

Менаџментот, исто така, посвети сериозно внимание на финансиските резултати и при
тоа констатираше позитивни резултати, а особено посвети внимание на лоцирањето и
елиминирањето на слабостите, како би се изготвил што пореален стимулативен план за
континуиран развој .

Како што ќе може да се забележи од презентираните финансиски извештаи, 2017-та
година е завршена со позитивен финансиски резултат поедичено ефектуирани како
процент на промена / позитивна или негативна / во однос на 2016 година. Генерално
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Групацијата оствари позитивен финансиски резултат кој е за 2% повисок во приходната
страна и 9% поголем во однос на трошковната страна во 2017 во однос на 2016 година.

Тоа резултира со намалување на нето финансискиот резултат на ниво на цела
Групација за 53% (финансиски резултат). Планот за 2017 година во однос на приходната
страна е остварен со 83% на групациско ниво, односно за сите компании. Во однос на
очекувана нето добивка е остварен план од 70%. Воедно на целокупните параметри
влијаеше целокупната атмосвера на економски план како и промената на
раководството во поголем број сегменти на компанијата Аутомакедонија АД Скопје на
крајот на фискалната 2017, исто така и спроведени вонредни активности – пописи и
отписи и воедно ако на ова се додаде дека се работеше во непредвидливо отежнати
економски и политички амбиент
во државата, станува попрегледна сликата за
презентираните резултати. И расходите се поголеми од планираното за 2017 година за
10%, а и во однос на 2016 година се зголемени за 9%.

Врз основа на анализираните финансиски показатели за 2017 година е изготвен
финансискиот план за 2018 год. Во него е предвидено зголемување од 10 % на
финансискиот резултат на групациско ниво и покрај тоа што економски предвидувања
на Народна банка на Република Македонија укажуваат дека растот на екомомијата ќе
биде забавен.

3.1. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА ГРУПАЦИЈАТА АУТОМАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА

Финансискиот резултат за Групацијата Аутомакедонија за 2017 година со соодветното
прикажување на процентуалното контролирано учество во пооделните компании
согласно приложниот консолидиран финансиски извештај за сеопфатна добивка
изнесува 16.375.862 мкд (контролирано учество)

АМ ГРУПАЦИЈА 2017

АУТОМАКЕДОН ИЈА

АМ ЦЕРТ

СИЦ АМ
Битола

АМ БРОКЕР

ЕВРОПСКИ ВОЗАЧ
Штип

Ауто Он е Ниш
Србија

АМ Церт Белград
Србија

АМ 8

АМ ГРУПАЦИЈА 2017

Приход (tournover)

442,590,582

48,309,673

21,402,141

22,858,305

20,862,471

91,181,229

3,168,308

47,799

650,420,508

Расходи / трошоци

429,960,428

45,490,075

15,002,338

17,080,841

11,721,719

93,069,444

3,550,322

38,261

615,913,428

12,630,154

2,819,598

6,399,803

5,777,464

9,140,752

-1,888,215

-382,014

9,538

34,507,080

Данок на добивка

0

0

615,717

631,150

986,198

0

0

0

2,233,065

Резервен фонд

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,630,154

2,819,598

5,784,086

5,146,314

8,154,554

-1,888,215

-382,014

9,538

32,274,015

БРУТО ДОБИВКА 2017 (EBT)

НЕТО ДОБИВКА 2017

Колони елиминации
Дивиденда

АУТОМАКЕДОН ИЈА
10,608,226

Неконтролирано учество

АМ БРОКЕР

СИЦ АМ
Битола

ЕВРОПСКИ ВОЗАЧ
Штип

5,289,927
100%

Процент
Контролирано учество

АМ ЦЕРТ

Ауто Он е Ниш
Србија

АМ Церт Белград
Србија

АМ 8

100%

100%

100%

2017

0
40%

100%

56%

2,021,928

-2,470,329

2,313,634

5,146,314

4,566,550

-1,888,215

-382,014

9,538

9,317,407

0

0

3,470,452

0

3,588,004

0

0

0

7,058,455

Вкупна добивка 2017 Аутомакедонија
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16,375,862

Работењето на групацијата АУТОМАКЕДОНИЈА и поединечните компании во 2017
година е позитивно во однос на финансиски резултат, но ја отсликува тешката година
која ја имаа компаниите Аутомакедонија АД и АМ Церт дооел во однос на падот од 2016
година. Сите комании, освен компаниите на српскиот пазар се со позитивен финансиски
резултат. И во предизвикувачката 2017 година финансиските практики во однос на
позитивни индикатори на ликвидност и солвентност се следени од страна на финансовиот
сектор.

Од презентираното се увидува дека вкупната сеопфатна добивка на Аутомакедонија АД
Скопје со сите придружни друштва изнесува 16.375.862,00 мкд. По спроведување на
соодветните елиминации за добиени дивиденди во 2017 година за 2016 година, на
матичното друштво Аутомакедонија АД му припаѓа добивка за 2017 година во износ од
9.317.407,00 мкд, а на малцинските субјекти им припаѓа добивка од 7.058.455 мкд.

Напомена: Во презентираниот финансиски резултат за Аутомакедонија АД се вклучени и
капиталните добивки од продажба на деловни простории и објекти во Гевгелија и
населба Шутка во вкупна вредност од 4.127.836,00 мкд како и вонредните расходи од
спроведената царинска контрола и решенија согласно записници во износ од
1.563.289,00 мкд донесени на штета на Аутомакедонија АД, и воедно спроведените
вонредни пописи, вредностни усогласувања и отписи.

3.1.1. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

Прикажаните финансиски резултати со 31.12.2017 се презентирани согласно
објективните финансиски параметри на предметната престојна завршна пресметка за
Аутомакедонија АД Скопје и согласно финансиско – сметководствена политика и
стратегија на финансискиот менаџмент со воедно директно применување на финансиско
- сметководствените политики и меѓународните сметководствени стандарди. Преглед
финансиските резултати даваат детален финансиски извештај и споредба на
финансиското работење за Аутомакедонија АД Скопје во две последователни години.
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ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ
АУТ ОМАКЕДОНИЈА АД - 2017 година
АУ ТОМАКЕДОНИЈА АД
ПРИХОДИ
1 Приходи од продажба на во зила

2017

2016

212,210,733

188,401,799

112,075,011
24,421,172

121,803,643
21,878,677

Приходи од закупнини и услуги

30,245,224

29,147,673

Приходи од прод.на основни с-ва
Капитална доб ивка

20,350,574
5,327,428

17,971,375
2,298,437

Вонредни приходи

394,610

17,903,466

Приходи од камата
Приходи курсни разлики

226,887
167,875

479,708
283,989

25,033,794

18,193,627

10,608,226
1,529,050
442,590,583

15,607,349
706,487
434,676,230

Набавна вредност

269,557,397

247,028,064

Набавна вредност - возила

209,811,089

176,303,916

Набавна вредност - сервиси

59,746,308

70,724,148

2

Плати

42,788,183

38,478,470

3

Материјални трошоци

39,517,064

38,765,204

Канцелариски материјал
Трошоци за енергија и гориво
ПТ Т + Транспортни
Трошоци за рез.делови и мат.одрж
Ситен инвентар
Услуги за одржување
Закупнина (кирија), лизинг, наем
Комунални услуги
Амортизација
Нематеријални трошоци
Трошоци за реклама и репрезентација

658,184
7,287,175
1,276,620
5,203,206
1,002,773
6,547,504
18,499
1,678,861
15,844,242
78,097,785
4,405,983

3,395,479
8,417,483
1,333,999
3,254,325
578,871
5,071,245
79,775
1675534
14,958,493
70,660,109
3,762,303

Адвокатск и, интелектуални и административни услуги

6,120,953

4,277,023

Дано к на имот и др. Дано ци
Придонес гр.земјиште и чланарини

1,391,513

1,462,798

2
3

Приходи од продажба
Сервисни услуги

4
5
6
7
8
9

10 Приходи од провизии
11 Приходи дивиденда
12 Останати приходи
ВКУПНИ ПРИХОДИ
РАСХОДИ
1

4

Трошоци и дневници за службени патувања

585,901

524,359

Р егрес за годишен о дмор
Отпремнина за пензија

998,889
91,356

1148929
353178

Останати трошоци за враб/договор УО/НО

1,388,106

1,732,599

Осигурување
Банкарски услуги

2,106,762
2,375,163

1,488,392
2,123,894

Трошоци -рефактурирање

5,771,757

2,944,035

20,430,943
3,890,345

18,062,828
5,233,630

3,454,616
274,808

4,045,779
458,394

Книжни задолженија и одобрен рабат

24,810,690

18,541,968

Удел во загуба на поврзано друштво
ВКУПНИ РАСХОДИ

0
429,960,430

4,500,000
394,931,847

БРУТО ДОБ ИВКА

12,630,154

39,744,383

Дано к на добивка
Нето добивка по о даночување

12,630,154

2,854,886
36,889,49037

Неотпиш.вредност демо во зила
До по лнителни трошоци и отпишувања
Камати
Негативни курсни разлики

Р езервен Фонд
НЕТО ДОБИВК А

1,844,475

1,844,475

10,785,679

35,045,015

АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје во 2017 година согласно презентираниот извештај
оствари вкупен бруто финансиски резултат пред оданочување во износ 12.630.154,00
мкд бруто добивка. Данокот на добивка е 0 и ќе биде ефектуриан во ДБ преку
поволноста за користење на законското право за реинвестирана добивка и воедно
поради намалување на даночната основа преку АОП 34 – дивиденди од учество во
капитал на друг даночен обврзник. Износот на задолжителна резерва согласно статутот
и законот до 1/5 од Основната главнина на Друштвото изнесува 1.844.475,00 мкд.
Согласно презентираните финансиски резултати за двете последователни години
евидентно е зголемувањето на приходите за 2% но и висок износ на зголемување на
расходите за 9%. Нето финансискиот резултат во 2017 во однос на претходната година
2016 е помал за 69% или доколку се одземе вонредниот приход од судскиот спор со
Дајмлер Крајслер кој беше евидентиран во 2016 со износ од 11.880.560 мкд., разликата
оперативна е -52%.
Напомена: Во презентираниот финансиски резултат за Аутомакедонија АД се вклучени и
капиталните добивки од продажба на деловни простории и објекти во Гевгелија и
населба Шутка во вкупна вредност од 4.127.836,00 мкд како и вонредните расходи од
спроведената царинска контрола и решенија согласно записници во износ од
1.563.289,00 мкд донесени на штета на Аутомакедонија АД, и спроведените вонредни
пописи, отписи и вредносни усогласувања кои ефектуираа зголемени расходи во вкупен
износ од 3.890.345,00 мкд.
Приходите од дивиденди во 2017 година се 10.608.226,00 мкд , а во 2016 година беа
15.607.349,00 мкд што претставува намалување за 32%.
Воедно во оперативниот финансиски резутлат за Аутомакедонија се евидентни и
приходите и разликата во цени од големите проекти остварени во 2016 година
вклучувајќи го проектот со набавка на возила за ЈП Водовод.
Аутомакедонија АД Скопје отпочна повеќе инвестициони активности во 2016 и 2017
година кои дел ги заврши и реализира во истата, а дел се инвестиции во тек за кои во
2018 година е предвидено продолжување на инвестиционите активности.
Инвестиции во тек 2017 кои ќе се пренесат во 2018 година изнесуваат 40.085.887,00 мкд.
Долгорочните кредити (во целосен дел повлечени за превземените инвестиции) и
обврските спрема добавувачи навремено се сервисираа и воедно се води соодветна
политика за контрола и редовна анализа во однос на побарувањата. Немаме случаи на
покренати тужби по основ на неподмирување на обврски од трети лица или пак било
какви останати спорови и воедно немало правна реперкусија или блокада.
Воедно друштвото Аутомакедонија АД Скопје има доминантно учество во капиталот на
повеќе друштва во земјата и во странство кои се презентирани во овој извештај.

3.1.2. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје

АМ Церт дооел Скопје е во 100% сопственост на Аутомакедонија АД Скопје. Солгасно
презентираните финансиски резутлатит АМ Церт дооел ја заврши 2017 година со
позитивен финансиски резултат , но со големо намалување во однос на споредбената
2016 година.
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ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ
АМ ЦЕРТ - 2017 година

АМ ЦЕРТ
ПРИХО ДИ
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2017

Камати
Провизии
По зитивна курсна разлика
Приходи од технички преглед
Приходи од хомолигации
Приходи од тахо графи
Приходи од ЦЕМТ
Приходи од менаџмент системи
Приход од АМ Академија
Приходи од процена и вештачење
Приход Битола
Други приходи

2016
49,907
48,113
5,751
17,935,133
13,917,651
44,715
1,230,525
4,365,108
252,250
1,978,161
2,217,532
6,264,827

42,092
62,079
4,207
22,031,020
17,247,324
586,086
1,698,325
3,547,466
237,458
1,276,428
2,272,059
5,720,113

ВКУПНИ ПРИХОДИ
Р АСХО ДИ

48,309,673

54,724,657

1.
2.
3.
4.
5.

Набавна вредност на трг.сто ка
Вредн.усо гласување на кратк.побар.
Материјачни трошоци
Канцелариски мат./хигиена/пом.мат
Ел.енергија, гориво, парно
Пот.резервни делови
Отпис на ситен инветнар
ПТ Т + транс.услуги
Услуги за одржување
Кирии, закуп, лизинг, наем
Ком.услуги, дог.дело,такси
Амортизација
Нематеријачни трошоци
Регрес
Дневници за службено патување
Реклама,репрезент,спонзорства
Осигурување
Данок на имот и др.даноци
Прид.гр.земј., Стопанска комора,чл
Банкарски услуги
Адвокатски, адм.такс.,интелект.услуги
Трошоици рефактурирање
Допол.трошоци, казни,кап.заг.,отписи
Камати и нег.курсна разлика
Одобрен рабат
Плати

6,246

330,995

6.
7.
8.
9.

ВКУПНИ Р АСХО ДИ
Бруто добивка
Данок на добивка
Нето доб ивка по оданочување
Резервен фонд

10. НЕТО ДОБИВКА
Нето профитна маржа

14,905,557
780,869
231,400
161,139
26,272
490,178
507,786
9,757,599
1,993,155
957,159

15,089,235
906,048
145,938
39,358
36,764
809,735
472,037
9,425,703
2,212,011
1,041,641

13,481,297

14,365,240

383,332
314,502
1,669,131
610,894

433,333
261,072
1,363,408
333,113

159,258
359,726
7,010,975
1,816,382
1,147,985
9,112

370,815
396,168
9,377,068
783,347
1,026,901
20,015
17,096,976

15,413,207

45,490,076
2,819,597
2,819,597

45,198,677
9,525,979
665,717
8,860,262

2,819,597

8,860,262

5.8%

16.2%
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АМ Церт дооел Скопје во 2017 година оствари позитивен финансиски резултат нето
добивка по оданочување во износ од 2.819.597,00 мкд. Данок на добивка нема затоа
што практично од оперативно работење АМ Церт е во загуба од 2.470.330,00 мкд што се
гледа од елиминациите во консолидираниот извештај. Износот од презентираната
добивка е практично пренесената дивиденда од Европски Возач во кој АМ Церт се
јавува како содружник со 56% (заклучно со 28.01.2018 кога ги пренесе своите удели на
друго лице и исстапи од друштвото согласно одлука на управата)
Вкупните приходи во 2017 година во износ од 48.309.673,00 мкд се намалени за 12% во
однос на вкупните приходи во 2016 година. Зголемување на трошоците во 2017 во однос
на 2016 година за 1% и намалување на нето добивката за 68%. Нето профитната маржа
во 2016 година е 16,2% а во 2017 е 5,8%.
Напомена: Во вкупните приходи во износ од 48.309.673,00 мкд е евидентирана и
дивидендата од СИЦ Европски Возач Штип во износ од 5.289.927,00 мкд.
3.1.3. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АМ БРОКЕР АД Скопје

АМ Брокер АД Скопје е дел од Групацијата Аутомакедонија како Друштво чија дејност е
посредување при осигурување на сите видови животни и неживотни осигурувања со
понуди од сите осигурителни компании на пазарот. Аутомакедонија има сопственост со
40% во Друштвото и наведениот износ припаѓа како дел од добивката на АМ Брокер во
облик на дивиденда на Аутомакедонија АД.
Во 2017 АМ Брокер оперираше со 10 експозитури и 11 вработени. 2017 беше успешна
година за АМ Брокер со 23% зголемување на приходите и 7% зголемување на нето
добивката пред оданочување.

АМ БРОКЕР

2014

2015

2016

2017

2017 vs 2016

ПРИХОДИ

7,543,261

13,043,130

17,471,019

21,402,141

23%

РАСХОДИ

6,173,768

10,009,148

11,423,059

15,002,338

31%

Добивка пред
оданочување

1,369,493

3,033,982

6,047,960

6,399,803

6%

Данок на добивка

136,949

187,763

640,643

615,717

-4%

НЕТО Д обивка по
оданочување

1,232,544

2,846,219

5,407,317

5,784,086

7%

-100%
61,627
0
346,112
ВоРезервен
2017 АМфонд
Брокер оствари
финансиски резултат
во износ
од 5.784.086,00 мкд со приходи
во
износ од 21.402.141,00 мкд зголемени за 23% во однос на 2016 година и расходи во износ од
НЕТО Д обивка
1,170,917
2,846,219
5,061,205
5,784,086
14%
15.002.338,00
мкд зголемени
за 31% во однос
на 2016 година

40

3.1.4. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АМ 8 ДОО Скопје

АМ 8 Доо Скопје е компанија во месец 05.2016 година со цел за трговија со користени
возила но истата не е започната со активност во 2017 година и поради немање деловна
активност истата е ликвидирана 10.02.2018 година.

Во 2017 година Друштвото оствари мал позитивен резултат со оглед на немањето
деловна активност.
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ - АМ 8 ДОО
БИЛАНС НА УСПЕХ
2017

АМ 8 ДОО
ПРИХОДИ

1 Редовни приходи
2 Останати приходи
Вкупно приходи
РАСХОДИ
1 Плата
2 Набавна вредност на продадени производи
3 Материјални трошоци
4 Нематеријални трошоци
Вкупно расходи
СООБРАЌАЈНО ИСПИТНИ ЦЕНТРИ ЗА ВОЗАЧИ
БРУТО ДОБИВКА
ДАНОК НА ДОВИКА

НЕТО ДОБИВКА

Финансиски резултати

13,830
33,969
47,799
0
6,730
27,193
4,338
38,261
9,538
0

9,538

Аутомакедонија поседува две лицени за организирање и спроведување возачки испити
за кандидати за возачи и проверка на стручноста на возачите инструктори
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3.1.5. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СИЦ Европски возач Дооел Штип

Аутомакедонија учествува во управувањето на СИЦ Европски Возач Штип со учество од
56% во уделите преку АМ Церт дооел со отпочнување од 2014 година.
СИЦ Европски Возач Штип оствари позитивен финансиски резултат во 2017 година во
износ од 8.154.554,00 мкд со намалување за 13% во однос на 2016 година со
намалување на приходите за 3% и зголемување на расходите за 6%.

СИЦ ЕВРОПСКИ ВОЗАЧ ШТИП

2014

2015

2016

2017

2017 vs
2016

ПРИХОДИ

18,410,850

20,477,663

21,561,693

20,862,471

-3%

РАСХОДИ

10,027,592

11,127,640

11,062,517

11,721,719

6%

Добивка пред оданочување

8,383,258

9,350,023

10,499,176

9,140,752

-13%

Данок на добивка

845,081

944,047

1,052,877

986,198

-6%

НЕТО Добивка

7,538,177

8,405,976

9,446,299

8,154,554

-14%

На Групацијата Аутомакедонија преку АМ Церт дооел како директен сопственик и
припаѓаат 56% од остварената добивка на СИЦ Европски Возач за 2017 година или
4.566.550,00 мкд.

42

3.1.6. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СИЦ АМ ДООЕЛ Битола

Сообраќајно Испитниот Центар АМ Битола е во 100% сопственост на Аутомакедонија АД
и истиот започна со работа на 15.01.2015 година. Доделената лиценца го опфаќа
регионот Битола, Прилеп, Ресен, Демир Хисар, Македонски Брод и Крушево со
придружните Општини.
Во 2017 година СИЦ Битола оствари позитивен и зголемен финансиски резултат и истиот
даде придонес за промовирање на дејностите на Групацијата во регионот на оперирање
вклучувајќи и сервисно услужен центар за одржување на возила и експозитура на АМ
Брокер за промовирање на оваа дејност.
Резултатите на центарот и позитивните ефекти на работењето на останатите фирми во
Групацијата ја оправдува одлуката на Групацијата за продлабочување на ова поле на
активности.
Финансиските резултати за Сообраќајно испитниот центар се презентирани
последователно за двете години и евидентно го прикажуваат позитивниот тренд.
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ - СИЦ АМ БИТОЛА
БИЛАНС НА УСПЕХ
СИЦ АМ ДООЕЛ Битола

2017

2016

ПРИХОДИ

1 Редовни приходи

22,678,995

23,263,988

2 Останати приходи
Вкупно приходи
РАСХОДИ

179,310
22,858,305

63,652
23,327,640

1 Плата

10,483,988

10,347,084

2 Материјални трошоци

4,430,669

5,264,652

3 Нематеријални трошоци

2,166,184

1,572,218

17,080,841
5,777,464

17,183,954
6,143,686

Вкупно расходи
БРУТО ДОБИВКА
ДАНОК НА ДОВИКА

НЕТО ДОБИВКА по данок на добивка

631,150

674,091

5,146,314

5,469,595

5,146,314

5,469,595

Законски резерви

НЕТО ДОБИВКА

Бруто добивката за СИЦ Битола за 2017 година изнесува 5.777.464,00 мкд. Данокот на
добивка од 631.150,00 мкд ја ефектуираат Нето добивката во износ од 5.146.314,00 мкд.
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АУТОМАКЕДОНИЈА НА ПАЗАРОТ НА Р.СРБИЈА
Финансиски резултати

Аутомакедонија во 2015 година основа две компании во Р. Србија – Ауто Оне Ниш,
овластено дилерство на Опел, и АМ Церт Белград , компанија за издавање сертификати.
-

АУТО ОНЕ Доо НИШ
АМ ЦЕРТ Белград

3.1.7. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АУТО ОНЕ ДОО Ниш
Во 2015 година Групацијата Аутомакедонија го основа новото друштво Auto One во
Ниш, Србија , кој отпочна со работа во Јуни 2015, како ново дилерство на Опел во
градот Ниш и регионот. Ауто Оне Ниш е конципирана со репрезентативен продажно –
изложбен дел за возилата Опел и Сервис за возила. Почетоткот на работењето во 2015
година очекувано заврши со негативен финансиски резултат како прва година на
пробивање на пазарот. Амбициите на Групацијата продолжија во 2016 и 2017 година со
засилено темпо на остварување контакти и придобивање клиенти во однос на продажба
на возила и сервисирање. Во 2016 година согласно стандардите на Опел се спроведе и
ребрендирање на изгледот на салонот што го придонесе за претставување на брендот и
компанијата во вистинско светло и воедно во 2017 година се спроведе одредени
инвестициски подобрувања на објектот и брендот. Во 2017 година АутоОне Ниш преку
застапник потпиша дилерски договор и за Исузу со што кон крајот на 2017 година беа
донесени и продадени неколку возила од овој бренд.
Ауто Оне Ниш 2017 година ја заврши со негативен финансиски резултат пред се поради
големиот износ на трошоци поврзани со закупот на деловен простор и оперативните
активности поврзани со неговото оперирање.
Во прилог е презентиран детален
последователни финансиски години.

финансиски

споредбен

преглед

за

двете

Финансиските оперативни резултати во првите 3 години се очекува дека ќе бидат
негативни со оглед на младата компанија, наследниот ефект од претходната компанија и
економскиот процес на пробивање на пазарот. Во таа насока во 2016 година
Аутомакедонија донесе одлука да му помогне на друштвото Ауто Оне со покривање на
поголемите трошоци од приходи преку финансиска подршка за финансиска
консолидација и отпочнување на 2017 година со позитивна нула. Но секако очекуваните
3 години за рестартирање на овој бизнис посебно во тешкиот економски амбиент ја
ефектуриаше и 2017 со негативен финансиски резултат.
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АУТО ОНЕ НИШ
100% сопственост на Аутомакедонија
OPEL дилерство во градот Ниш
ISUZU дилерство
Во месец 10ти 2017 потпишување на договор и за
ISUZU застапништво на Србскиот пазар
Отворено во Јуни 2015

КУРС 31. 12. 17

МКД

11 8.82 81

АУТО ОНЕ НИШ

2015 (*од 06.2015)

2016

2017

2017 vs
2016

ПРИХОДИ

26,639,113

75,557,306

91,181,229

21%

ТРОШОЦИ

28,143,121

73,292,314

93,069,444

27%

Загуба / Добивка

-1,504,008

2,264,992

-1,888,215

*ОПЕРАТИВНА ЗАГУБА 2.235.008 мкд КОЈА Е
ПОКРИЕНА ОД СТРАНА НА
МАЈКАТА ФИРМА

АУТО ОНЕ НИШ
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
1

2

3

-20,000,000
Ser ies1

Series2

Ser ies3

АУТО ОНЕ НИШ во 2017 година иако влезе во годината со покриена загуба од претходните две години ,
воедно*напомена
оствари -зголемување
накурс
приходите
21%,сои -зголемување
на трошоците за 27%, во 2017 година ќе
користен е среден
на НБРМ за
и НБРС
31.12.2017
заврши со загуба во износ од 1.888.215,00 мкд, помала од минатогодишната оперативна загуба која беше
покриена со одлука за финансиска поддршка од страна на групацијата.
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3.1.8. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АМ Церт доо Белград
Компанијата АМ ЦЕРТ Белград беше основна во 2014 година а истата започна со
работа во 10.2015 година. Во 2015 година практично оперираше два нецели месеци. Две
целосни години за споредба во оперирањето се 2016 и 2017 година.
АМ Церт Белград 2017 година ја заврши со негативен финансиски резултат
АМ ЦЕРТ Београд
Формирана во 2014
100% сопственост Аутомакедонија
Реално започнува со работа во 10.2015
AMCC и TUV сертификати

КУРС 3 1.1 2.1 7

МКД

118.828 1

2015

2016

2017

2017 vs
2016

ПРИХОДИ

427,639

1,560,679

3,168,308

103%

РАСХОДИ

571,751

1,481,406

3,550,322

140%

-144,113

79,273

-382,014

АМ ЦЕРТ, Белград

2014

Загуба / Добивка

-206

АМ ЦЕРТ Белград
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
-500,000

1

2

3

-1,000,000
ПРИХОДИ

РАСХОДИ

За губа / Добивк а

АМ ЦЕРТ БЕЛГРАД започна со работа практично во 2015 година и тоа целосно
оперативно во месец 10.2015. Календарската година 2017 година ја заврши со
финансиски резултат - загуба во износ од 736.018 динари или 382.014,00 мкд
Евидентно е зголемување на приходите и расходите во 2017 во однос на 2016 година со
оглед на одредени превземени структурни промени и активности во 2017 година за оваа
фирма како дел од групацијата.

46

4. ПЛАНСКИ ПРОЕКЦИИ ЗА 2018

Приложените финансиски извештаи претставуваат презентирање на финансиските
резултати за работењето на компаниите во 2017 година и истите го покажуваат
позитивниот резултат во компаниите составен дел на Групацијата освен двете српски
компании од кои за едната – АМ Церт Белград има одлука за ликвидација во 2018 г.
Македонските компании во Групацијата во 2017 година остваруваат позитивен
финансиски резултат и зголемување во приходите на работењето во однос на 2016 годин
како и одредено постигнување на поставените цели и плански проекции за 2017 година.

Сметководствено финансиското затварање на фискалната 2017 година се спроведе
согласно сметководствено – финансиските практики и политики, согласно меѓународните
сметководствени стандарди со спроведување на завршната пресметка за 2017 година
после што беа презентирани и усвоени конечните финансиски извештаи и показатели за
пооделните компании, сектори и Групацијата, вклучително и извештаите од овластените
ревизори.

Врз основа на остваените резултати за поединечните компании и сектори во 2017 година
и врз основа на поединечните менаџерски извештаи, со детална анализа на реалните
стратешки чекори и проектирани инвестициони, пазарни, кадрови и маркетинг
реорганизацики активности објективно и реално се поставија планските проекции за
2018 година.

Во однос на реализираните финансиски резултати 2017 и проектираните менаџерски
бизнис планови за 2018 година поединечно плански се проектирани финансиските
резултати по организациони единици, сектори, компании , дејности како и развој на нови
профитни дејности.

Согласно презентираното предвидено е зголемување на финансискиот резултат од
оперативно работење на групациско ниво од 10% со тоа што е планирано доведување
во позитивен финансиски резултат на сите групациски компании со соодветни бизнис
стратегии презентирани во поединечните менаџерски извештаи како и континуирано и
аналитичко следење и контолирање на трошоците и соодветен пристап на страната на
приходите.

Напомена: Во презентираниот извештај се комуницирани оперативните резултати од
оперативното работење и е земена споредбата на оперативните приходи и расходи со
тоа што споредбениот оперативен процент се однесува на 2018 во однос на 2017 година.
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4.1 Збирен план за Групацијата Аутомакедонија за 2018 година
АУТОМАКЕДОНИЈА ГРУПАЦИЈА

2017

2018
НЕТО ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА

ФИНАНСИСКО РЕЗУЛТАТИ

Компанија

Финансиски
резултат 31.12.2017
(Нето Добивка)

Сопственост АМ
(%)
Контролирано
учество

Вкупно АМ
ГРУПАЦИЈА
31.12.2017

Вкупно АМ
ГРУПАЦИЈА 2018
(*проекција) *контролирано
учество

%
2018 план vs 2017

АУТОМАКЕДОНИЈА АД

12,630,154

100%

12,630,154

15,507,000

23%

АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје

2,819,598

100%

2,819,598

4,584,200

63%

АМ БРОКЕР АД Скопје

5,784,086

40%

2,313,634

2,376,000

3%

СИЦ АМ ДООЕЛ Битола

5,146,314

100%

5,146,314

4,860,000

-6%

СИЦ ЕВРОПСКИ ВОЗАЧ Штип

8,154,554

56%

4,566,550

0

АМ ЦЕРТ Белград

-382,014

100%

-382,014

0

АУТО ОНЕ Ниш

-1,888,215

100%

-1,888,215

500,000

126%

ВКУПНО

32,264,477

25,206,022

27,827,200

10%

Согласно планските проекции на ниво на компанија се поставени реални и објективни
планови за пораст во 2018 година со вкупно зголемување на приходите за 3% и вкупно
намалување на расходите за 2%. Аналогно зголемување на нето добивката од
оперативно работење во 2018 во однос на 2017 година за 10%

5. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Бизнис стратегијата на Групацијата Аутомакедонија и финансискиот менаџмент
спроведува генерирање на информации и понатамошни бизнис стратегии врз база на
ажурно и системско следење и финансиска анализа на друштвата, внатрешната
ревизија и ревизорскиот извештај, што е составен дел на материјалите за Годишното
собрание.
Согласно презентираните извештаи и ревизорскиот извештај генералната оценка за
финансиските резултати за друштвата за 2017 година е позитивна и истите оперираат со
доволно средства за спроведување на поставените цели и активности, со солидна
ликвидност и солвентност, со постојано следење на обемот на залихата, обемот на
обртни средства, финансирање на инвестициите и тендерски договори и на крај успешно
менаџирање на секојдневните бизнис деловни ризици.
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Финансиските показатели претставуваат основа за превземање соодветни мерки и
активности за понатамошен развој на претпријатието и друштвата формирани од страна
на Аутомакедонија.
Аутомакедонија во 2017 година беше соочена со вонредна царинска контрола за 3
години наназад која финансиски се ефектуираше со трошок за 2017 но и понатамошен
процес на приговор, и со одредени други предизвици поврзани со комплетна
реорганизација и поставување на нова клучна позиција генерален директор во Ноември
2017 година, што воедно донесе и нови несигурности и чекори во функционирањето.
Воедно, поради правење на одредени пресеци врска одредени потенцијални загуби, беа
направени вонредни пописи и отписи на средства (залихи и побарувања) што
ефектуираше со дополнителни трошоци и платени даноци во 2017 година. Ова секако
допринесе за расчистување на одредени процеси и нејаснотии во функционирањето на
компанијата и групацијата.
Аутомакедонија во 2017 година продолжи со инвестицијата во Стаклара комуницирана
на претходното собрание на акционери, која беше комплетно завршена во вкупен износ
од 470.000 еур и ставена во употреба во Септември 2017 година кога имаше и свечено
отварање. Воедно ја отпочна инвеситицијата на деловно административен објект на
сопствено земјиште во населбата Злокуќани кај Хубо на деловен објект согласно
претходна одлука, која инвестиција продолжува и во 2018 година. Воедно во 2017 година
беа направени првите подготвки за отпочнување на реконструкцијата на деловната
зграда во Центар на ул. Мито Хаџивасилев Јасмин за која е предвидена вкупна
инвестиција од околу 250.000 еур која реално се спроведува во 2018 година.
Во однос на деловното , пазарно опкружување и стопански амбиент , менаџментот има
деловна должност да го прилагоди своето работење на новосоздадените услови. Во
секој случај не се очекуваат сериозни закани кои би го нарушиле постојаниот развој со
што акционерите би биле задоволни во остварувањето на резултатите и плановите и во
реализирањето на планираниот развој на Групацијата.

АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
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ИЗ В Е Ш Т А Ј
за работењето на Управниот одбор на “Аутомакедонија”
АД Скопје за 2017 година

Скопје, јуни 2018 година
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ИЗВЕШТ АЈ
за работењето на Управниот одбор на
Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2017 година
Soglasno odredbite od Zakonot za trgovskite dru{tva i Statutot na
dru{tvoto, Upravniot odbor sekoja godina podnesuva Izve{taj za svojata rabota
do Sobranieto na akcionerite na Automakedonija AD Skopje.
Upravniot odbor, kako organ so naj{iroki ovlastuvawa vo upravuvaweto
na Dru{tvoto, odnosno vo vr{eweto na site raboti povrzani so vodeweto na
rabotite i na tekovnite aktivnosti, ja izvr{uva{e svojata funkcija i zada~i vo
sozdavawe na uslovi za zakonito, rentabilno i ekonomi~no rabotewe na
Dru{tvoto.
Vo tekot na 2017 godina, Upravniot odbor vo kontinuitet ja slede{e i
naso~uva{e rabotata, odr`uva{e redovni sednici na koi bea razgleduvani site
izvestuvawa i podatoci {to se odnesuvaa na redovnoto rabotewe na dru{tvoto :
izve{tai za finansiskoto rabotewe, sostojbi na pobaruvawa i obvrski vo
zemjata i stranstvo, tro{ocite na raboteweto, rasprava{e za pra{awa od
tekovnoto

rabotewe i vo soglasnost so toa donesuva{e soodvetni odluki,

preporaki, zaklu~oci i nasoki za ostvaruvawe na planskite zada~i i re{avawe
na tekovnite pra{awa.
Informacija za doneseni odluki za izve{tajniot period:
Vo izve{tajniot period se odr`ani 10 sednici na Upraven odbor.
Sodr`inski odlukite se odnesuvaa na pra{awa od tekovnoto rabotewe,
gi izdvojuvame slednive :


Usvojuvawe na izve{tajot

od Centralnata popisna komisija za

izvr{eniot popis na sredstvata i izvorite na sredstvata za
Automakedonija AD Skopje, izve{taite na popisnite komisii na AM
CERT DOOEL Skopje, SIC AM DOOEL Bitola, AM CERT Beograd i
na i AUTO ONE Ni{, so finansiski podatoci i sostojbi kako vo
izve{taite na popisnite komisii usvojuvawe

na predlozite za

otpis na pobaruvawa, so sostojba 31.12.2016.


Razgleduvawe

i

usvojuvawe

na

finansiski

rezultati

na

Automakedoniaja AD Skopje i nejzinite firmi kerki AM CERT
DOOEL Skopje, AM CERT Beograd, SIC Bitola i AUTO ONE Ni{, za
period od 01.01.2016 do 31.12.2016.
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Razgleduvawe i prifakawe na predlogot od zakupecot SGS Servis,
za prebivawe na dolg so nedvi`en imot –delovena prostorija vo
Skopje so adresa \or|i Sugare br.2 lokal 11, KO Kisela Voda 1.



Razgleduvawe i usvojuvawe na Planot za rabota za 2017 godina za
Automakedonija AD Skopje i AM CERT DOOEL Skopje.



Odluka za sklu~uvawe na dogovor za proda`ba na nedvi`nost –
deloven prostor vo Skopje, sopstvenost na Automakedonija AD
Skopje, lociran na KP 4183/del 2, KO Butel, evidentiran vo IL
103382 vo AKN Skopje.



Donesuvawe na odluka za usvojuvawe na Godi{nata smetka na AM
CERT i na SIC Bitola za 2016 godina i odluka za raspredelba na
dobivkata.



Odluka za prifakawe na konsolidiraniot bilans na firmite vo
grupacijata Automakedonija.



Donesuvawe na odluka Automakedonija AD Skopje, so sopstveni
finanasiski sredstva da izgradi krak na ul.Trifun Haxijanev(2)
vo naselba Avtokomanda od km 0+000,00 do km 0+028,31 vo Skopje ,
od vtora kategorija, zaradi itnost na postapkata za obezbeduvawe
na pristap- vlez vo Stanicata za tehni~ki pregled.



Razgleduvawe na materijali po to~kite od dnevniot red za ХX-tata
sednica na Sobranieto na akcioneri na Automakedonija AD Skopje,
odr`ana na 27.04.2017



Na 27.04.2017 odr`a konstitutivna sednica na Upravniot odbor na
Automakedonija AD Skopje i donese odluka eden od ~lenovite na
UO da go zastapuva dru{tvoto.



Donesuvawe odluka za razre{uvawe na Upravitel na AM CERT –
Beograd i donesuvawe odluka za imenuvawe na nov Upravitel na AM
CERT-Beograd.



Donesuvawe

na

odluka

za

proda`ba

na

deloven

prostor,

sopstvenost na Automakedonija AD Skopje vo Gevgelija, ul.Dame
Gruev br. 4/2, KO Gevgelija, evidentiran vo Imoten list br.101589.


Razgleduvawe na informacija za finansiskite rezultati
Grupacijata Automakedonija

na

za prvite {est meseci od delovnata

2017 godina.
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Razgleduvawe

na

realizacijata

na

investicioniot

plan

za

2017godina, koj se odnesuva, za izgradba na servis za stopanski
vozila, izgradba na delovniot centar Hubo i za renovirawe na
administrativnata zgrada Centar.


Donesuvawe Odluka

za razre{uvawe na

ovlasteno

lice

na

Dru{tvoto i imenuvawe na novo ovlasteno lice na Dru{tvoto.


Donesuvawe na odluka za sproveduvawe na Godi{en popis za 2017
godina,

so

sostojba

31.12.2017

vo

firmite

vo

Grupacijata

Automakedonija.
Upravniot odbor pokraj redovnite i so Zakon predvideni obvrski, za
va`en del od svoite zada~i go smeta{e postojanoto sledewe i aplicirawe na
inovaciite, znaeweto i iskustvoto vo svetot,{to ke pridonesat za pogolema
bezbednost na korisnicite na na{ite uslugi i ke dovedat do zgolemuvawe na
produktivnosta
Upravniot odbor vo ostvaruvawe na obvrskite kon akcionerite, ~ii
interesi primarno gi pretstavuva, i vo ostvaruvawe na obvrskite kon
ostanatite vraboteni, obezbedi kompetenten menaxment, adekvatni planovi i
obezbedi vr{ewe na rabotni aktivnosti za ostvaruvawe na utvrdenata delovna
politika za tekovnata 2017 godina.
Upravniot odbor po analiza na site

elementi od raboteweto na

kompanijata, kako i sevkupniot ekonomski ambient vo zemjata, zaklu~i deka so
postignatite rezultati vo 2017 godina mo`e da bide zadovolen.
Spored prethodno iznesenoto, se predlaga Sobranieto na akcioneri na
Automakedonija, da go usvoi Izve{tajot za raboteweto i odobri raboteweto na
Upravniot odbor na Automakedonija AD Skopje za 2017 godina.

АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
Управен одбор
Димитар Мојсовски, Претседател, с.р.
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ИЗ В Е Ш Т А Ј
за работењето на Надзорниот одбор на “Аутомакедонија”
АД Скопје за 2017 година

Скопје, јуни 2018 година
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ИЗВЕШТ АЈ
за работењето на Надзорниот одбор на
Аутомакедонија АД Скопје во деловната 2017 година
Soglasno ovlastuvawata dadeni vo ~len 380 od

Zakonot za trgovskite

dru{tva i ovlastuvawata od Statutot na Dru{tvoto, Nadzorniot odbor vo tekot
na 2017 godina, a i me|u dvete Sobranija preku odr`uvawe na sednici vr{e{e
nadzor na raboteweto i upravuvaweto na Upravniot odbor, go kontrolira{e i
vr{e{e nadzor na zakonitoto i finansiskoto rabotewe na Dru{tvoto.
Upravniot odbor na Automakedonija AD Skopje odr`uva{e sednici na koi
se donesuvaa odluki od tekovnoto rabotewe na Dru{tvoto, a za finansiskite
rezultati i pozna~ajnite aktivnosti {to se prevzemaa vo Dru{tvoto go
informira{e Nadzorniot odbor i predlaga{e istite da bidat razgledani i od
Nadzorniot odbor na dru{tvoto.
Soglasno ovlastuvawata od Zakonot za trgovskite dru{tva Nadzorniot
odbor del od materijalite koi bea predmet na odlu~uvawe gi razrgleduva{e i
odlu~uva{e i bez odr`uvawe na sednici, kako {to be{e so dstavuvaweto na
finansiski rezultati za tekovnoto rabotewe na Automakedonija i dru{tvata na
Grupacijata.
Po razgleduvawe na istite ~lenovite na Nadzorniot odbor davaa
soglasnost na istite po elektronski pat.
Vo tekot na mesec Oktomvri 2017 godina Nadzorniot odbor gi razgleda
devetomese~nite rezultati na Automakedonija AD Skopje i firmite od
Grupacijata.
Isto taka, Nadzorniot odbor be{e informiran za realizacija na
tekovnite investicioni vlo`uvawa za izgradba na objektot- Servis za stopaski
vozila, Centarot vo krugot na Hubo Market i Delovnata zgrada vo Centar koi se
ocenija
Me|u drugoto, Finansoviot direktor dade informacija za zadol`ensta na
firmata kon bankite, po {to se konstatira deka likvidnosta na firmata ne e
naru{ena.
Vo tekot na mesec Noemvri 2017 godina be{e razgledana Informacijata za
ostavka na ~lenot na Nadzoren odbor Zoran Do~inski, poradi kadrovski
promeni vo firmata.
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Ostavkata na ~lenot na Nadzoren odbor }e bide predmet na odlu~uvanwe
na Sobranieto na akcioneri.
Na istata sednica se donese Odluka za otpovikuvawe na ~len na Uravniot
odbr, poradi Barawe za raskinuvawe na Menaxerskiot dogovor na ~lenot na
Upravniot odbor Zoran Vasilevski- Generalen direktor na dru{tvoto.
Za nov ~len se imenuva m-r Zoran Do~inski.
Od Nadzorniot odbor be{e pobarana soglasnost za razre{uvawe na
Generalniot direktor i imenuvawe na novoto ovlasteno lice na dru{tvoto –
Generalen direktor m-r Zoran Do~inski.
Postapkata za upis vedna{ se sprovede vo Centralniot registar.
Nadzorniot odbor vo ramkite na pro{irenite ovlastuvawa od Zakonot za
trgovskite dru{tva go donese Planot za vnatre{na revizija za 2017 godina i go
usvoi Izve{tajot na Vnatre{niot revizor na Automakedonija so izvr{eni
reviziski proverki vo tekot na 2017 godina koj }e bide dostaven na sobranieto
na akcioneri za usvojuvawe.
Finansiskite rezultati Nadzorniot odbor gi slede{e vo kontinuitet so
iska`ani podatoci : Bilans na uspeh, Bilans na sostojba, Izve{taj za pari~en
tek i Izve{taj za promenite vo kapitalot.
Od prethodno iznesenoto i kontinuiranoto sledewe na finansiskite
rezultati i raboteweto na Upravniot odbor Nadzorniot odbor konstatira deka
Upravniot odbora svoite aktivnosti gi obavuval vo ramkite na svoite
nadle`nosti, soglasno zakonskite propisi, Statutot i drugi akti na Dru{tvoto,
odr`uvaj}i ja likvidnosta i ekonomski stabilnata sostojba na Dru{tvoto za
celiot prethoden period.Toa se potvrduva i od finansiskite rezultati i od
bonitetot na firmata.
Na

osnova

pogore iznesenoto

Nadzorniot odbor

mu

predlaga

na

Sobranieto na akcionerite na "Automakedonija" da go usvoi predlo`eniot
Izve{taj i da ja odobri rabotata na Nadzorniot odbor.

АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
Надзорен одбор
Виолета Дуковска, претседател, ср.
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ИЗВЕШТАЈ
за работата на Внатрешната ревизија за 2017 година

Скопје, јуни 2018 година
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Годишен Извештај за работењето на
Внатрешнaта ревизија во 2017 година
Согласно одлука 5092 на Надзорниот Одбор на Аутомакедонија АД Скопје, од
28.12.2010, за работа на Внатрешна Ревизија во Друштвото како и донесениот
Правилник за работа, Внатрешната Ревизија вршеше ревизорски прегледи и во
2017година, кои беа предвидени со Годишниот План за работа на Внатрешната ревизија
од 11.01.2017 година, одобрен и усвоен од Надзорниот Одбор на Аутомакедонија АД.
Врз основа на Планот за 2017 година, Внатрешниот ревизор го оценуваше
функционирањето на системите во остварување на целите на Друштвото. Ревизорските
активности и техники кои беа употребувани во текот на ревизијата се: набљудување,
интервјуа со вработените, тестирања и аналитички постапки.
При евалуацијата на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешна контрола
во ревидираните процеси и активности во текот на 2017 година, Внатрешната Ревизија
се раководеше од најзначајните компоненти и цели на системите на интерната контрола
т.е. дали ревидираните процеси или активности се регулирани со политики и процедури,
дали се имплементира адекватна поделба на овластувања и одговорности,
адекватноста на ИТ поддршката, како и тоа дали системот на интерна контрола
овозможува минимизирање на трошоците.
За своето работење Внатрешната Ревизија поднесува Годишен Извештај на
разгледување и одобрување. Извештајот ги содржи следните информации:

1.

I.

Опис на извршени ревизорски прегледи во 2017 година

II.

Општа оценка на Внатрешната Ревизија

Извршени ревизорски прегледи во 2017 година

1.1. Редовни ревизии – оперативни (централни, дислоцирани организациони ревизии)
Согласно Годишниот План за Внатрешна Ревизија за 2017 година, беа направени
ревизии во следните области:
Ниво
Ред
број на
Област на ревизија
Период
Препораки
на
бр.
ревизии
ризици
1.

2.

3.

Магацинско работење
Систем на контрола при влез и излез на
стока од магацин
Сметководство
Процедури, упатства на работа во
секторот – циркулирање и реализирање
на документи, плаќања/наплати
Продажба
Политика на одобрување на попусти на

3

2

3

Февруар
и
Декември

да

Среден
ризик

Март
Јуни

да

Мал
ризик

Април

да

Среден
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цени по кои се продаваат производите /
услугите
4.

5.
6.

Финансии
Систем за наплата на побарувања
известување и следење на утужените
побарувања
Услуги
Договори за Јавни набавки
Маркетинг
Систем на буџетирање на трошокот,
следење и распределба на бенефитот

Ноември

2

1
1

Мај
Октомври
Јули
Септемвр
и

ризик

//

//

//

//

//

//

Внатрешната ревизија ги потврди следните констатации за ревидираните области како
во продолжение
1. Сметководство
Процедури, упатства на работа во секторот – циркулирање и реализирање на
документи, плаќања/наплати - од случајно избраните примери во кои ВР имаше
увид, констатацијата е дека редот на циркулирање на документите ги одржува
условите за соодветна контрола. При тоа препорака е да се преиспитаат
пишаните Упатства за реализирање на документи за да се утврди попрецизно
одговорноста на лицата кои се вклучени во процесот на дистрибуција на
документи. Последователно на раководењето со документацијата е и
обезбедување на соодветно реализирање т.е. следење на плакањата /
наплатата, со можност за минимизирање на грешки и пропусти.
2. Продажба
Политика на одобрување на попусти на цени по кои се продаваат производите /
услугите – Одобрените попусти се согласно пропишани кампањи и договарања
за спроведување на акции на компанијата. При тоа, за да се минимизира
ризикот од намалување на остварените приходи и ревидирање на промотивните
акции, потребна е постојана контрола на излезните цени, па препораката на ВР е
да се постави техничка забрана за менување на цените во систем од страна на
поединци т.е. измените на цените да се прават согласно спроведената кампања
на ниво на систем. Овластени лица и понатаму да вршат постојана контрола на
излезните фактури, а за секој попуст да има писмен доказ за одобрување.
3. Финансии
Систем за наплата на побарувања, известување и следење на утужените
побарувања – Финансискиот сектор редовно ги ажурира прегледите на
побарувања со редовни пресеци Посебно се води сметка за роковите на
доспевање без оглед на тоа дали се поставени на основа на закон, по потпишани
договори или во рамки на интерес на деловната соработка, на основа кои се
реагира навремено до конечна наплата
4. Услуги
Договори за Јавни набавки – Системот на јавни набавки е соодветно поставен.
Подготовката на понудите се одвива на две нивоа - Комерцијалната понуда т.е.
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цените и специјалните услови ги подготвува соодветното стручно лице и
Директорот на секторот во кој лицето работи, а документите за докажување на
професионалната способност, економско-финансиската способност,техничката и
професионална способност ги приложува лице од Секторот за јавни набавки. За
тоа се води посебна евиденција и контрола. Последователно договорите за
добиени тендери се поставени на систем за да лицата што оперативно ја
реализираат договорената услуга, имаат увид за примена на условите.
5. Маркетинг
Систем на буџетирање на трошокот, следење и распределба на бенефитот –
Иако компанијата нема сектор за Маркетинг, сепак трошоците за таа намена се
контролираат а средствата се пренасочуваат онаму каде се очекува поголем
бенефит. Веке се мерат ефектите од инвестирањето во новиот систем за Грижа за
клиентите т.е. службата BDC /Business Development Center/ која е и своевиден
маркетинг, затоа што преку директен контакт, освен што се мери задоволството
на клиентите, се пренесуваат и новостите, со намера да се одржува нивната
лојалност кон Компанијата.
6. Магацинско работење
Систем на контрола при влез и излез на стока од магацин – Залихата на стока е
значаен дел од редовното работење на компанијата, па од тие причини посебно
се води сметка за нејзино правилно ракување и менаџирање, со цел
задоволување на потребите на процесот на работа, а истовремено и обрт на
количина и вредност на залиха што овозможува оптимално и економично
работење. Констатација на ревизијата е дека залихата е предмет на особен
интерес на раководството на Компанијата, со постојан фокус за креирање на
употреблива залиха на ниво што нема да е товар за работењето на Компанијата.
Постои солидна динамика на проверки на нивото и составот на залиха со
превземање на активности за решавање на проблемите што евентуално се
појавуваат по тоа прашање. Препорака е на ревизијата, таквите активности да
се почести и поубедливи за отстранување на проблемите кои реално се
појавуваат во овој дел од работата.
1.2. Специјални ревизии – вонредни
Специјални, вонредни ревизии во 2017 не беа спроведени.
II. Општа Оценка на Внатрешната Ревизија
Ова ревизорско мислење на ВР е сочинето од поединечните ревизии за работата во
планираните области за ревизија во 2017 и опис на констатираните состојби, како и
евентуални активности што треба да ги превземе раководството и одговорните лица за
реализација на препораките.
Врз основа на поединечните ревизорски прегледи, извршени преку проверка на
избрани примероци, набљудување на процесите и интервјуа со вработените, мислењето
на внатрешната ревизија е позитивно т.е. не се констатирани недостатоци од висок
ризик во ревидираните области.
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Фактот што не е утврден наод од висок ризик укажува на иницијативи за постојано
подобрување на контролните процеси на друштвото со цел за негово поуспешно и
поефикасно работење.
АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје
м-р Ирина Мисаиловска, дипл.екон.
Внатрешна ревизија
15.02.2018

Годишен план за Внатрешна ревизија 2018
Годишниот план обезбедува неопходни информации во врска со обемот на
ревизорските проекти на Службата за внатрешна ревизија – СВР, како и оперативните
активности и административните работи за 2018 година.
Во продолжение, прикажана е анализата на обемот и покриеноста на одделните
проекти на внатрешната ревизија, како и планираното време за извршување на
ревизијата.
I.

Расположиви човечки ресурси на СВР

Аутомакедонија АД Скопје,како Друштво со посебни обврски за известување, ја
организираше оваа служба со назначување на Раководител на службата

1

Административни
активности
Оценка на Персонал

2

Вработувања

3

Судски Процеси
Вкупно човек / денови

1
2
3

Оперативни
активности
Обука за персоналот
Изработка на Годишен план за
ревизија
Изработка на сумарни
извештаи на ревизијата /
годишни, полугодишни/

Годишниот План за Службата за внатрешна ревизија
(СВР) за 2017 год беше исполнет
Службата работеше, а ќе продолжи и во 2018 година
да работи со еден вработен, назначен и за
Раководител на СВР
непредвидени
1 /160
за работа на ревизии според
Планот на СВР за 2018

Човек / Денови
0
1/2
1/8
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Вкупно човек / денови

1 / 10

II. План за ревизија за 2018 година
II.1. Редовни (оперативни) ревизии
(Централни ревизии, дислоцирани организациони ревизии)
За 2018 година се планирани 13 ревизии / наведени во деталниот план
Дистрибуцијата за вкупното време на СВР за ревзиорски активности по одделни области
на ревизија е прикажано во следната табела

Р.бр.

1

2

3

4
5

Област на ревизија
Набавка
Спроведување и контрола на
процесот - Одобрување на
набавките / процедура за
набавка
Продажба
Политика на одобрување на
попусти на цени по кои се
продаваат производите / услугите
Финансии
Процес на контрола на трошоци
Заради нивното влијание врз
резултатите од работењето
Сметководство
Систем за контрола на обврски и
побарувања
Залиха
Контрола на залиха / ниво и
движење

Ревизии
оперативни

Број на
ревизии што
ќе се извршат

ВКУПНО
човек/денови

оперативна

3

1/30

оперативна

3

1/30

оперативна

3

1/30

оперативна

2

1/20

оперативна

2

1/20

II.2. Вонредни / специјални ревизии
Во 2018 година бројот на Специјални т.е. вонредни ревизии ќе зависи од бројот на
пријави и дојави на клиенти или сознанија за неправилно работење на персоналот

Р.бр.
1

Област на ревизија
Приговори и дојави од
клиенти

Ревизии
специјални
специјална

Број на
ревизии што
ќе се извршат

ВКУПНО
човек/денови
1/10
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2

Незаконско или погрешно
работење на персоналот

специјална

1/10

Доколку е потребно, времето планирано за редовните ревизии ќе биде наменето за
Специјална ревизија за која е проценето дека е важно да се спроведе, заради
стекнување корист за ефективноста во работењето и интерната контрола.
Исто така, доколку се оцени за потребно, времето планирано за некоја од планираните
ревизии, може да се пренамени за друга ревизија за која ќе е потребно повеќе време
од тоа што е наведено во Планот за 2018.

Детален план за ревизии во 2018
бр

Назив на ревизијата

II.1.

Оперативни ревизии
Набавка
Спроведување и контрола на процесот
- Одобрување на набавките /
процедура за набавка
Продажба
Политика на одобрување на попусти на
цени по кои се продаваат производите /
услугите

1

2

Оперативни

Специјални

ВК

3

3

3

Финансии
Процес на контрола на трошоци

3

4

Сметководство
Систем за контрола на обврски и
побарувања

2

5

Залиха
Контрола на залиха / ниво и движење

2

ВКУПНО човек / денови

Дисл.орг.един.

1 / 130

Ревизии на дисл.орг.единици
II.2.

II.3.

ВКУПНО
Специјални ревизии
Предвидено време
Човек / денови
ВКУПНО човек-денови
Периодични мониторинг и корективни
мерки
Предвидено време
Човек / денови
ВКУПНО за ревизија човек/денови

1/20
1 / 20

1/10
1 / 160
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II.4.

Вкупно за оперативни активности
човек/денови
СЕ ВКУПНО
човек/денови

1 / 20
1 / 180

АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје
м-р Ирина Мисаиловска, дипл.екон.
Внатрешна ревизија
15.02.2018
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ИЗ В Е Ш Т А Ј
за консолидираните финансиски извештаи

Скопје, јуни 2018 година
65

66

67

68

69

70

71

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К И за:
 Усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната
сметка за 2017 г.;







Усвојување на Годишната сметка за 2017 г.;
Усвојување на одлуката за распределба на добивката;
Исплата на дивиденда со дивиденден календар;
Усвојување на Извештајот за работењето на “Аутомакедонија”
А.Д Скопје за деловната 2017 г.;
Одобрување на работата на Управниот одбор и Надзорниот
одбор за 2017 г.;

 Одобрување на годишниот извештај за работа на Внатрешната



ревизија за 2017 г.;
Усвојување
на
консолидираната
годишна
сметка
и
консолидираните финансиски извештаи за 2017 г.;
Именување на Ревизор на Годишната сметка за 2018 г. и Ревизор
за консолидираната годишна сметка и консолидираните
финансиски извештаи за 2018 г.;
Избор на членови на Надзорен одбор на друштвото;


 Известување и Одлука за голема зделка
 Одобрување на продажба на сопствени акции.

Скопје, јуни 2018 година
72

Врз основа на член 480. од Законот за трговски друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXI-та седница одржана на 29.06.2018
година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот на ревизорите за финансиското работење на
“Аутомакедонија” АД Скопје за тековната 2017 година

Член 1.
Се усвојува Извештајот на ревизорите за финансиското работење
“Аутомакедонија”АД Скопје за 2017 год., во се како во текстот на Извештајот.

на

Одлука бр. ______/ 29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва и член 35. од Статутот
на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXI-та
седница одржана на 29.06.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2017
година

Член 1.
Се усвојува Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2017
година:

- Приходи од редовно работење
- Трошоци од редовно работење
- Добивка пред оданочување
- Данок
- Добивка за финансиската год.
- Резерви
- Нето добивка

442.590.583 ден.
429.960.429 ден.
12.630.154 ден.
0 ден.
12.630.154 ден.
1.844.475 ден.
10.785.679 ден.

Член 2.
Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ______/ 29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Врз основа на член 487. од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот
на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXI-та
Седница одржана на 29.06.2018 година ја донесе следната

ОД Л У К А
за распределба на добивката по Годишната сметка за 2017 година

Остварената бруто добивка според билансот на успехот се утврдува на износ од
12.630.154 денари.
Данокот на добивка поради користење на поволноста на реинвестирана
добивка изнесува 0 денари.
Износот кој треба да се внесе во Задолжителната општа резерва, која треба да
се издвои, согласно Статутот изнесува 1.844.475 денари. Законска обврска е да се
издвојува до 1/5 од основната главница на Друштвото.
Нето добивката за распределба се утврдува на износ од 10.785.679 денари.
Износот од 5.500.000 денари ке се распредели на име дивиденда.
Дивидендата на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје, ке се исплака
сразмерно на процентуалното учество на секој акционер во вкупниот акционерски
капитал на обични акции.
Правото да се добие дивиденда за 2017 година ќе се определува според листата
на акционери утврден со дивидендниот календар.
Износот од 5.285.679 ден ќе се распредели на име реинвестирана добивка.

Одлука бр _____/ 29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Согласно член 487. и член 490. од Законот за трговските друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXI-та Седница на ден
29.06.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за исплата на дивиденда за 2017 година

Член 1.
Врз основа на одлуката за распределба на дивиденда за 2017 година, од
добивката од 2017 година износот од 5.500.000,00 денари да се исплати на акционерите
на Аутомакедонија АД Скопје, сразмерно на процентуалното учество на секој акционер
во вкупниот акционерски капитал на обични акции. Дивидентниот календар се
определува на следниов начин:
последен ден на тргување со право на дивиденда за 2017 година е 11.07.2018 г.
прв ден на тргување без право на дивиденда за 2017 година е 12.07.2018, датум
на евиденција - пресек на акционерската книга според која се определува листа
на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2017 година 13.07.2018.
- исплатата на дивидендата за 2017 година ќе започне на 01.09.2018 г.

-

Бруто износ на дивиденда за 2017 година за една обична акција изнесува 70,92
денари.
Член 2.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _______/ 29.05.2018 година
“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXI-та Седница на ден
29.06.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за работењето на
“Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2017 година

Член 1.
Се усвојува Извештајот за работењето на “Аутомакедонија” АД Скопје за
деловната 2017 година.
Член 2.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _______/ 29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXI-та Седница на ден
29.06.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на работата на Управниот одбор на
“Аутомакедонија” АД Скопје за 2017 година

Член 1.
Се одобрува работата на Управниот одбор на “Аутомакедонија” АД Скопје за
2017 година.
Член 2.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _______/ 29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXI-та Седница на ден
29.06.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на работата на Надзорниот одбор на
“Аутомакедонија” АД Скопје за 2017 година

Член 1.
Се одобрува работата на Надзорниот одбор на “Аутомакедонија” АД Скопје за
2017 година.

Член 3.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _______/29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

79

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXI-та Седница на ден
29.06.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за работењето на
Внатрешната ревизија за деловната 2017 година

Член 1.
Се усвојува Извештајот за работењето на
Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2017 година.

Внатрешната

ревизија

на

Член 2.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _______/ 29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Врз основа на член 504 и 505 од Законот за трговските друштва Собранието на
“Аутомакедонија” АД Скопје на XXI-та седница одржана на 29.06.2018 година ја донесе
следната

О Д Л У К А
за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски
извештаи за деловната 2017 година
Член 1.
Се усвојува консолидираната годишната сметка на “Аутомакедонија”АД Скопје
за 2017 година, ревидирана од овластен ревизор, со следните остварени финансиски
резултати:
1. Вкупно консолидирани
приходи
2. Вкупно консолидирани
расходи
3. Консолидирана добивка од
редовно работење пред
оданочување
4. Данок на непризнаени расходи
5. Консолидирана добивка од
редовно работење по
оданочување
- Нето добивка на акционерите
на Друштвото мајка
- Малцински интерес

618.923.955
600.315.028

18.608.927
2.233.065

16.375.862
9.317.407
7.058.455

Член 2.
Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ______/ 29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Врз основа на член 479. од Законот за трговски друштва и член 27. од Статутот на
“Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД
Скопје на XXI-та седница одржана на 29.06.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за именување на ревизор на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје и
ревизор за консолидираната годишна сметка за тековната 2018 година

Член 1.
За ревизор на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за тековната
2018 година се именува Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.
Член 2.
За ревизор на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски
извештаи за тековната 2018 година се именува Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС
ДОО Скопје.
Член 3.
Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр.______ / 29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Врз основа на член 383 ст.1 т.3 од Законот за трговските друштва, Собранието на
акционерите на Аутомакедонија АД Скопје на XXI - та седница одржана на ден
29.06.2018 година донесе

ОДЛУКА
за избор на два члена на Надзорниот одбор на Друштвото
Член 1.
За членови на Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје, за период до
27.04.2023 година, додека трае мандатот на другите цленови на НО, се избираат:
1. Гордица Штерјева
2. Кирил Колемишевски
Член 2.
За членовите на Надзорниот одбор се определува месечна награда во износ од
8.000,00 денари.
Член 3.
Се овластува Генералниот директор на Друштвото да ја спроведе постапката за
упис преку овластен регистрационен агент.
Член 4.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

О б р а з л о ж е н и е
Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје согласно Статутот на Друштвото,
со одлука на Собранието на акционери избра два члена на Надзорниот одбот, поради
неотповикливи оставки на два члена на надзорниот одбор и се донесе одлука како во
диспозитивот.

Одлука бр.______ /29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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До Собрание на акционери
на Аутомакедонија АД Скопје
ПРЕДМЕТ: Известување за голема зделка
Постапката за голема зделка е регулирана во член 455 и член 456 од Законот за
трговски друштва.
Согласно Член 456 точка 5 од Законот, Надзорниот одбор на Собранието му
поднесува писмено известување со предлог за големата зделка и препорака за
одобрување.
Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје предлага зголемување на
задолжувањето на рамката на Голема зделка (користење на кредити за нови
инвестициони активности, гаранции, обртни средства и сл.) за дополнителни 700.000 еур
во денарска противвредност, имено, од 3.800.000 еур во денарска противвредност
(одобрена на 12.05.2016 година) на 4.500.000 еур во денарска противвредност.
Структурата на задолжување со кредити со 31.12.2017 година е следна:
Аутомакедонија АД со пресек датум предмет на завршна пресметка и ревизија,
31.12.2017 година , заврши со кредитна задолженост од 33% (вс. капитал и резерви),
или 29,8% (вс. вкупни средства) со вкупен износ на долгорочни и краткорочни кредити од
106.044.000 мкд или 1.724.000 еур сразмерно: 63.544.000 мкд долгорочни и 42.500.000
мкд краткорочни кредити.
-

-

Долгорочните кредити од 1.033.000 еур во целосен износ се одобрени, повлечени
и искористени за инвестициони активности (415.500 еур – салдо на кредит за
проектот Сервис за стопански возила – Стаклара, 450.000 еур – проектот деловен
објект во населба Злокуќани кај Хубо, 127.000 еур за проектот деловен објект во
Битола, 40.500 еур за одобрената инвестиција – реконструкција за деловен
простор во Центар на ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.2)
Краткорочните кредити од 691.000 еур во најголем дел се искористени за
финансирање на поголемите проекти за финансирање и продажба на возила,
зголемување на лагер, и управување со ликвидноста, односно за тековно-обртни
активности.

Како што може да се забележи кредитната задолженост на компанијата е ниска,
односно под просекот на дејноста.
Зголемувањето на рамката за задолжување за голема зделка е предложена за
инвестициони активности во 2018 година и комплетирање на започнатата инвестицијата
на деловниот објект во населбата Злокуќани кај Хубо.
Воедно, поради инвестиционата деловна активност, која е долгорочна, во големата
зделка предлагаме и продолжување на рочноста на рамката од 5 на 10 години со цел
соодветно димензионирање на месечните ануитети.
Предлагаме Собранието да ја одобри рамката на Големата зделка –
задолжување на Друштвото.
Надзорен одбор на Аутомакедонија АД
Претседател
Виолета Дуковска
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Согласно член 455 и член 456 од Законот за трговските друштва, и член 35 од
Статутот на друштвото, Собранието на Аутомакедонија АД Скопје на седницата од
29.06.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А
Член 1
Се одобрува зголемување на задолженоста на Аутомакедонија АД Скопје – Голема
зделка (користење на кредити за нови инвестиции, гаранции, обртни средства и сл.) на
износ од 4.500.000 еур во денарска противвредност.

Член 2
Ова задолжување претставува продолжување на веќе одобреното задолжување од
2017 година и истото ќе важи за рок од 10 (десет) години.

Член 3
Обезбедувањата на побарувањата и висината на задолжувањата ќе бидат утврдени со
одлуки од страна на надлежен орган на друштвото.
Одлуката стапува на сила на денот на донесувањето

Одлука бр. ________ / 29.06.2018 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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( Штембил со деловоден број )
Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот за
основање на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје,
со седиште на ул. 16-та Македонска Бригада бр.2 Скопје-Гази Баба и со ЕМБС 4058097,
а имајки предвид дека со преземањето на конкретната правна работа ќе се исполнат
законските претпоставки истата да се смета за голема зделка согласно чл.455 од
Законот за трговски друштва, раководејки се од последниве валидни завршни сметки за
вкупната книговодствена вредност на имотот на Друштвото, надлежното ниво на
одлучување – Собранието на акционери на седницата одржана на ден 29.06.2018 ја
донесе следната
ОДЛУКА
Чл.1
Се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД
Скопје да склучи Договор или Анекс кон постоечкиот Договор за Рамковен револвинг
кредит лимит во ХАЛКБАНК АД Скопје на износ до ЕУР 1.500.000,00 со сите споредни
побарувања кои ќе произлезат (редовна камата, договорна камата, казнена камата,
провизии и други трошоци) и тоа на начин, под услови и рокови како што ќе бидат
утврдени во истите.
Воедно се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет
Аутомакедонија АД Скопје да ги склучува сите Договори за деловна соработка - вршење
на банкарски работи, Договори за користење на сите видови банкарски продукти и
Анекси кон истите, кои ќе му се одобруваат од страна на ХАЛКБАНК АД Скопје во
времетраење на нивната деловна соработка на износ до ЕУР 1.500.000,00, како и без
никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите
на Управниот Одбор да се задолжува по истите до погореутврдениот износ, со сите
споредни побарувања кои ќе произлезат (редовна камата, договорна камата, казнена
камата, провизии и други трошоци) и тоа на начин, под услови и рокови како што ќе
бидат утврдени во Договорите и евентуалните Анекси кои ќе се склучуваат кон истите
како нивен составен дел.
Чл.2
Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од
содружниците, а со цел обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за
внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје кон ХАЛКБАНК АД Скопје
кои ќе произлезат по основ на сите Договори за рамковен револвинг кредит лимит и
Договорите за користење на сите видови банкарски продукти и Анексите кон истите до
утврдениот износ во член 1 од овој документ, на износ до ЕУР 1.500.000,00, со сите
споредни побарувања (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и
други трошоци), од име и за сметка на Друштвото за внатрешен и надворешен промет
Аутомакедонија АД Скопје да се издаваат и акцептираат или авалираат бланко меници
во апоен од МКД 500, со клаузула без протест, како и да се потпишуваат изјави за
уредување на правата и обврските на потписници на меници во форма на Нотарски акт
со својство на извршна исправа, и да се прифаќаат сите правни последици кои можат да
произлезат во постапка за присилна наплата во случај да настапат условите за нејзино
иницирање.
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За таа цел се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет
Аутомакедонија АД Скопје да му ги предаде на Ремитентот ХАЛКБАНК АД Скопје
мениците, неотповикливо и безусловно овластувајки го да ги пополни сите непотполнети
елементи (битни елементи/клаузули) согласно Законот за меница, по сопствено наоѓање
и истите да ги користи за наплата на своето вкупно побарување и тоа без никакво
ограничување, без посебно писмено известување и без присуство на претставник од
Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје.
Чл.3
Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од
акционерите или од членовите на Управниот Одбор, а со цел обезбедување и наплата
на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија
АД Скопје кон ХАЛКБАНК АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите видови
Договори за рамковен револвинг кредит лимит и Договорите за користење на сите
видови банкарски производи и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од
овој документ, на износ до ЕУР 1.500.000,00, со сите споредни побарувања (редовна
камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), вклучувајки ги
но неограничувајки се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за рамковен
револвинг кредит лимит број РМ2017/514 од 01.09.2017 година и сите негови Анекси, да
се преземат сите потребни дејствија и да се заснова заложно право врз сите
побарувања и приливи по основ на сите Договори кои Друштвото ги има склучено или
ќе ги склучи без никакво ограничување со министерствата во РМ и сите останати
физички и правни субјекти, органи, институции, а кои се во сопственост на Друштвото за
внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје или врз кои предметното
Друштво дополнително ќе стекне право на сопственост.
Воедно се дава согласност заснованото заложно право да трае се до целосно
исполнување на вкупните парични и непарични обврски кои Друштвото за внатрешен и
надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје по било кој основ ги има или ќе ги стекне
кон ХАЛКБАНК АД Скопје.
Чл.4
Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од
акционерите или од членовите на Управниот Одбор, а со цел обезбедување и наплата
на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија
АД Скопје кон ХАЛКБАНК АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите видови
Договори за рамковен револвинг кредит лимит и Договорите за користење на сите
видови банкарски производи и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од
овој документ, на износ до ЕУР 1.500.000,00, со сите споредни побарувања (редовна
камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), вклучувајки ги
но неограничувајки се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за рамковен
револвинг кредит лимит број РМ2017/514 од 01.09.2017 година и сите негови Анекси, да
се преземат сите потребни дејствија и да се заснова заложно право врз следниот
недвижен имот, кој е во сопственост на Друштвото и тоа:
-земјиште со површина од 1.379 м2 во сопственост на Друштво за внатрешен и
надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, според имотен лист број 6289 КО
Злокуќани;
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- деловен простор со површина од 2.950 м2 во сопственост на Друштво за внатрешен и
надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, според лист за предбележување
градба број 6613 КО Злокуќани
Воедно се дава согласност заснованото заложно право да трае се до целосно
исполнување на вкупните парични и непарични обврски кои Друштвото за внатрешен и
надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје по било кој основ ги има или ќе ги стекне
кон ХАЛКБАНК АД Скопје.
Чл.5
Се дава согласност било кој член на Управниот одбор на друштвото, или од него
овластеното лице, во име и за сметка на Друштвото, да ги потпише сите Договори за
деловна соработка - вршење на банкарски работи до погореутврдениот износ, како и
сите Договори за користење на банкарски продукти кои ќе се склучуваат помеѓу
Друштвото и ХАЛКБАНК АД Скопје и сите Анекси кои ќе се склучуваат кон истите како
нивен интегрален дел, вклучувајки ги но неограничувајки се на обврските кои ќе
произлезат од Договорот за рамковен револвинг кредит лимит број РМ2017/514 од
01.09.2017 година и сите негови Анекси и тоа без никакво ограничување во однос на
начинот, условите и роковите што ќе бидат утврдени во истите, да ги пополни и потпише
мениците и меничните изјави за уредување на правата и обрските меѓу потписниците на
мениците уредени во форма на Нотарски акти со извршни клаузули, да ги потпише
Договорите и Анексите за засновање на заложно право-хипотека врз недвижен имот на
Друштвото уредени во форма на Нотарски акт со својство на извршни исправи и
Договорите и Анексите за засновање на заложно право врз подвижен имот на
Друштвото уредени во форма на Нотарски акт со својство на извршни исправи, и да ги
прифати во целост извршни клаузули во актите и сите правни последици кои ќе
произлезат од конкретните правни работи, како и целокупната останата документација
потребна во врска со склучување и обезбедување на сите Договори за деловна
соработка –вршење на банкарски работи, како и сите поединечни Договори за
користење на банкарски продукти кои ќе се склучуваат помеѓу Друштвото и ХАЛКБАНК
АД Скопје и сите Анекси кои ќе се склучуваат кон истиот како нивен интегрален дел во
Банка и пред надлежен Нотар.
Чл.6
Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното потпишување.

Собрание на акционери
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Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва и член 25 од Законот
за хартии од вредност, Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје на
XXI-та седница одржана на ден 29.06.2018 година донесе

ОДЛУКА
за одобрување за продавање на сопствени акции

Член 1.
Собранието на Аутомакедонија АД Скопје одобрува продавање на 4980 акции во
вкупна номинална вредност од 13.645.200,00 денари.
Член 2.
Номиналната вредност на една акција изнесува 2.740,00 денари. Продажбата на
сопствени акции ќе се врши најмалку по просечна пазарна цена на акциите постигната
на овластена берза во последните три месеци пред донесување на одлуката за
продажба на сопствени акции.
Член 3.
Сопствените акции Аутомакедонија АД Скопје ќе ги продава на начин и постапка
предвидени со одредбите од Законот за хартии од вредност на Р. Македонија.
Член 4.
Со продадените сопствени акции ќе се постапува согласно одредбите од ЗТД и Законот
за хартии од вредност.
Член 5.
Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје го овластува Управниот
одбор на Аутомакедонија А Д Скопје да го утврди начинот на продажба и продажната
цена на акциите.
Член 6.
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _______/ 29.06.2018 година
“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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О БР А З Л О ЖЕН ИЕ
кон предлог Одлуката за одобрување за продавање на сопствени акции

Како што Ви е познато, Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје,
во неколку наврати носи одлуки за продажба на сопствените акции, кои Друштвото ги
стекна заради заштита на пазарната вредност на акциите и заштита на Друштвото од
значителни штети доколку не се откупеа акции во сопственост на Аутомакедонија.
Аутомакедонија повторно доставува предлог одлука за продажба на сопствените
акции, заради обезбедување на финансиски средства кои би се искористиле како
дополнителен извор на приходи во работењето на Друштвото, што би резултирало со
оплодување на капиталот на Друштвото.
Во Република Македонија начинот на стекнување и продавање на сопствени
акции е регулиран со Законот за трговските друштва и Законот за хартии од вредност.
Продавањето на сопствените акции го одобрува Собранието на друшвото со
донесување на Одлука.
Согласно напред наведеното предлагаме Собранието на акционерите на
Аутомакедонија АД Скопје да ја донесе предложената Одлука.
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