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Бр:
15.03.2019,

Скопје

До: МАКЕДОНСКА БЕРЗА
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
АД СКОПЈЕ
Предмет: ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕЗЕНТИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
Врска: Финансиски извештаи – поединечни, неконсолидирани, неревидирани
(01.01.2018 – 31.12.2018)
Почитувани,
Во врска со објавените годишни неревидирани, неконсолидирани финансиски извештаи
(Биланс на успех, Биланс на состојба, Извештај за парични текови, Извештај за промена
во капиталот) за период 01.01.2018 – 31.12.2018 година за Аутомакедонија АД Скопје,
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 компанијата
Аутомакедонија АД со 31.12.2018 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 во овој период не се направени. Преглед финансиските
резултати даваат детален финансиски извештај и споредба на финансиското работење
за Аутомакедонија АД Скопје во две последователни години за истиот период.

БИЛАНС НА УСПЕХ


АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје во периодот 01.01.2018 – 31.12.2018 година
согласно презентираниот извештај оствари позитивен финансиски резултат во
износ 10.307.975,00 мкд нето добивка.

Согласно презентираните финансиски резултати за двете последователни години
евидентно е
-

1/3

Зголемувањето на вкупните оперативни приходи за 1% во однос на истиот
период претходната година, со зголемување на приходите од продажба за
апсолутни 850 илјади мкд и зголемување на останатите оперативни приходи за
скоро 4,460 илјади мкд кои во најголем дел се однесуваат на зголемување на

-

-

-

-

приходи од продажба на нетековни средства и добивки од продажба на
нематеријални средства како и вонредни приходи од наплата на отпишани
побарувања како и оперативни провизии од странскиот добавувач за деловната
година.
Оперативните расходи во 2018 година се напоредно зголемени за 1% во однос
на истиот период 2017 година. Пред се е видливо намалување на сите опративни
расходи , освен набавната вредност на продадени производи која е за 5%
поголема од претходната година и амортизацијата која е поголема за 1,630
илјади денари или 10% поради зголеменеите инвестициони активности и зголемен
износ на материјални средства во употреба во 2018 година.
Оперативната добивка 2018 е зголемена за 2,513 илјади денари токму поради
ре-категоризацијата на опративните приходите и расходи од странски
добавувач, кои претходно се водени во овие извештаи како финансиски приходи
и расходи, а се реално поврзани со оперативното работење и истите се
евидентирани како нето ефект во останати приходи од работењето.
Финансиските приходи (односно приходи од вложувања во поврзани друштва –
дивиденди) се намалени во 2018 г во однос на истиот период 2017 г за 35% или
3,672 илјади денари, финансиските расходи се зголемени за 1,200 илјади денари
во 2018 во однос на истиот период 2017 г поради ефектуриање на сите
инвестициони активности со ефектуирани инвестициони кедити објавени и
презентирани во годишниот извештај на Аутомакедонија АД.
Нето финансискиот резултат во 2018 во однос на истиот период претходната
година 2017 е помал за 2,322 илјади денари или 18%.

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). Ова е воедно видливо преку
ставката обврски за долгорочни кредити во билансот на состојба. Инвестициите во
тек 2018 година со 31.12.2018 изнесуваат 43,999 илјади денари.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА


АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје во 2018 година оствари зголемување на вкупната
актива и пасива од 4% во однос на 2017 година.
 Генерално најголемо зголемување поради инвестициските активности има
остварено во Материјалните средства во 2018 од 5%. Зголемување на
Тековните средства од 3% во најголем дел поради зголемување на залихите
за 14%, а од друга страна намалување на побарувањата од купувачи за 8%.
 Вкупните обврски се зголемени за 8% во најголем дел поради зголемување
на долгорочните обврски за кредити за 43% поради повлечените долгорочни
инвестициски проекти преку изворите на финансирање , односно долгорочни
банкарски кредити (Три инвестициони големи активности беа одобрени за
реализирање и пуштени во употреба (два) 2017 и 2018 година: 1. - Изградба
на сервисен центар за стопански возила во Стаклара, 2. - Реконструкција на
деловната зграда на Аутомакедонија АД во Центар, 3. – Изградба на деловен
сервисно изложбен административен центар во населбата Злокуќани , пред
Хубо , сите во вкупна вредност од околу 1.500.000,00 еур, кои се финансирани












преку инвестициони долгорочни кредити. Истото може да се види и преку
параметрите на презентираниот паричен тек во состав на овој извештај.
Тековните обврски во 2018 се намалени за 9% , во најголем дел како
најдиректен ефект поради намалување на обврските кон добавувачи за 3% и
намалување на краткорочните обврски за кредити за 9% или 9,400 илјади
денари.
Вкупниот капитал и резерви се зголемени за 2% во 2018 година во однос на
2017 година на име зголемени резерви и акумулирана добивка.
Долгорочните кредити (во целосен дел наменски за превземените
инвестицииони активности во 2018 година) преку ануитетните обврски,
краткорочните кредити и обврските спрема добавувачи навремено се
сервисираа и воедно се води соодветна политика за контрола и редовна
анализа во однос на наплата на побарувањата и контрола на ликвидноста
на компанијата. 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.
Одлука за распределба на дивидендата за 2017 година во 2018 година
согласно дивиденден календар е донесена на Собрание на Акционери на ден
29.06.2018 година во вкупен износ од 5.500.000,00 мкд и истата е
реализирана / исплатена до 30.09.2018 година.
Одлука за распределба на добивката од 2018 година ќе следи.

ПРИЛОГ : ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ – ПОЕДИНЕЧНИ , НЕРЕВИДИРАНИ – ЗА
АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
-

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
БИЛАНС НА УСПЕХ
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Со почит,
Аутомакедонија АД Скопје
Христина Ружиновска
Директор на финансии

