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Бр:
30.11.2018,

Скопје

До: МАКЕДОНСКА БЕРЗА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ
Предмет: ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕЗЕНТИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
Врска: Финансиски извештаи – консолидирани, неревидирани
(01.01.2018 – 30.09.2018)
Почитувани,
Во врска со објавените периодични неревидирани, консолидирани финансиски
извештаи (Биланс на успех) за период 01.01.2018 – 30.09.2018 година за Аутомакедонија
АД Скопје и поврзаните субјекти, доставуваме кратки појаснувања кон резултатите,
воедно согласно последното известување од МБХВ Скопје од 03.08.2018 за измена и
дополнување на Правилата за котација бр.02-830/1 од 19.06.2018:
Прикажаните финансиски резултати и финансиски состојби на Групацијата
Аутомакедонија со 30.09.2018 се презентирани согласно објективните финансиски
параметри и согласно финансиско – сметководствена политика и стратегија на
финансискиот менаџмент со воедно директно применување на финансиско сметководствените политики и меѓународните сметководствени стандарди. Промени на
сметководствените политики генерални во овој период не се направени, освен во
извештајното поместувањето на дел од финансиските приходи и расходи кои беа
прикажани како такви во 2017 во наведениот период, во ставката оперативни приходи
и расходи во 2018 година, поради природата на тие приходи и расходи – поврзани со
оперативното работење, а воедно самата комуникација со овластени органи врска
управа, ревизори, консултанти. Преглед финансиските резултати даваат детален
финансиски извештај и споредба на финансиското работење за Аутомакедонија АД
Скопје и поврзаните субјекти во две последователни години за истиот период.
Во консолидацијата влегуваат следните компании – сразмерно 2017 во однос на 2018
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Работењето на Групацијата АУТОМАКЕДОНИЈА и поединечните компании во
периодот 01.01.-30.09. на 2018 година е позитивно во однос на финансиски резултат. И
во предизвикувачката 2018 година финансиските практики во однос на позитивни
индикатори на ликвидност и солвентност се следени од страна на менаџментот и
финансискиот сектор.
БИЛАНС НА УСПЕХ


ГРУПАЦИЈА АУТОМАКЕДОНИЈА АД во периодот 01.01.2018 – 30.06.2018 година
согласно презентираниот извештај оствари позитивен финансиски резултат во
износ 17.326.437,00 мкд нето добивка (14.778.965 мкд добивка која припаѓа на
имателите на акции на матичното друштво и 2.547.472 мкд добивка која припаѓа
на неконтролирано учество)

Согласно презентираните финансиски резултати за двете последователни години
евидентно е
-

Зголемувањето на вкупните оперативни приходи за 3% во однос на истиот
период претходната година, со намалување на приходите од продажба за 3% и
зголемување на останатите оперативни приходи, кои во најголем дел се однесува
поради промената на категоризацијата од финансиски приходи во претходниот
период на останати оперативни приходи во тековниот период.
Намалувањето на приходите од продажба, иако поединечните компании имаат
зголемување во тој сегмент, е директна последица на исстапувањето на
Аутомакедонија АД од содружништво во Европски Возач СИЦ Штип преку
продажба на уделите од 56% во 01.2018, која влегуваше во консолидацијата на
Групацијата во истиот период 2017 година.

-

Оперативните расходи во 2018 година се зголемени за 1% во однос на истиот
период 2017 година, односно се скоро на еднакво ниво како претходната година
за истиот период 2017 година., во најголем дел има зголемување во набавната
вредност на трговски стоки за 5% и зголемување на останати расходи од
работењето поради повторно со напомена од промената на категоризација на
дел од финансиските расходи од претходниот период во останати оперативни
расходи во тековниот период. Со оглед на наведеното, оперативните расходи во
сите останати сегменти се видно намалени за одредени наведени процентуални
разлики. Истите се строго контолирани од менаџментот и финансискиот сектор.

-

Зголемувањето на финансиските расходи за камати од 75%, и покрај
намалување на каматните стапки, е евидентно поради превземените
инвестициони активности на Аутомакедонија АД во на крајот од 2017 и 2018
година, преку долгорочни инвестициони кредити, што во најголем дел влијае на
оваа ставка.

-

Нето финансискиот резултат во 2018 во однос на истиот период претходната
година 2017 е намален за 31%. Во најголем дел поради недостатокот односно
исттапувањето на една компанија од консолидацијата / Групацијата
Аутомакедонија.
Треба да се има во предвид дека во истиот период 2017 година во
консолидираната добивка на Групацијата, како содружник, влегуваше
добивката од Европски Возац СИЦ Штип во износ од 4.096.000 мкд, додека пак
во 2018 година во истиот период со продажбата на уделите оваа компанија не
влегува со финансиските резултати во консолидацијата.

Аутомакедонија АД Скопје отпочна повеќе инвестициони активности во 2017 и
2018 година кои дел ги заврши и реализира во 2017 (инвестициите во деловниот
објект – сервис за стопански возила во комплексот Стаклара), но дел се
инвестиции во тек за кои во 2018 година е предвидено продолжување на
инвестиционите активности (реконструкција на деловната страна во Центар и
инвестиција во деловниот објект – новоизграден, во комплексот Злокуќани – пред
Хубо).
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, , превземање
соодветни активности, внатрешната ревизија и ревизорски извештаи.
Споредбените презентирани финансиски резултати за односните години, покажуваат
дека Групацијата Аутомакедонија остварува во поголем сегмент стабилност и
очекувано приближно постигнување на планот за 2018 година со одредени проекти и
стратешки активности во Q4 2018.

ПРИЛОГ : ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ – КОНСОЛИДИРАНИ , НЕРЕВИДИРАНИ –
ГРУПАЦИЈА АТУОМАКЕДОНИЈА
-

БИЛАНС НА УСПЕХ

Со почит,

Аутомакедонија АД Скопје
Христина Ружиновска
Директор на финансии

