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Бр:
06.04.2020,

Скопје

До: МАКЕДОНСКА БЕРЗА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ
Предмет: ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕЗЕНТИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
Врска: Финансиски извештаи – консолидирани, неревидирани
(01.01.2019 – 31.12.2019)
Почитувани,
Во врска со објавените полугодишни неревидирани, консолидирани финансиски
извештаи (Биланс на успех, Биланс на состојба, Извештај за парични текови, Извештај за
промена во капиталот) за период 01.01.2019 – 31.12.2019 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 31.12.2019 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. 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 2019 во однос на 2018
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Работењето на Групацијата АУТОМАКЕДОНИЈА и поединечните компании во
2019 година е позитивно во однос на финансиски резултат. И во 2019 година
финансиските практики во однос на позитивни индикатори на ликвидност и солвентност
се следени од страна на менаџментот и финансовиот сектор.

БИЛАНС НА УСПЕХ


ГРУПАЦИЈА АУТОМАКЕДОНИЈА АД во периодот 01.01.2019 – 31.12.2019 година
согласно презентираниот извештај оствари позитивен финансиски резултат во
износ 7.307.873 мкд добивка пред оданочување и 4.436.401 мкд нето добивка

Согласно презентираните финансиски резултати за двете последователни години евидентно е

-

Зголемувањето на вкупните оперативни приходи за 15% во однос на истиот
период претходната година, со зголемување на приходите од продажба за 15%,
како резултат на спроведени успешни активности во однос на продажба на
возила од брендот Опел и автобуси од брендот Исузу, како и зголемен износ на
остварен приход од сервисни услуги – зголемени приходи на ниво на
Аутомакедонија АД за 20%, зголемени приходи во Сообраќајно Испитниот
Центар во Битола за 25% и во АМ Брокер за 12%.

-

Оперативните расходи во 2019 година се зголемени за 15% во однос на истиот
период 2018 година. како директен резултат на напоредно зголемување на
набавната вредност на продадени производи аналогно на зголемување на
приходите од продажба.

-

Оперативните расходи во 2019 имаат најдиректен и најголем ефект на
зголемување од вонредната активност за резервирање на ризици од идни
трошоци во износ од 8.448.000 мкд поврзано со затварањето на правен поврзан
субјект кој е во фаза на ликвидација – АутоОне Ниш доо Р.Србија, при што истиот
има директен ефект на финансиското работење на Аутомакедонија АД и на
Групацијата. Оваа вонредна активност директно влијае на зголемени оперативни
расходи и најдиректно на оперативната добивка. Менаџментот ги превзема сите
потребни активности да оваа постапка се одвива најсоодветно и со најмали
можни ефекти на работењето на Аутомакедонија АД.

-

Оперативната добивка од редовно работење е зголемена за 18% во 2019 во
однос на 2018 и покрај погоренаведените вонредни активности, како резултат на
зголемени приходи за 15% и соодветно менаџирање на останатите оперативни
расходи во 2019 година во сите компании на Групацијата Аутомакедонија.

-

Нето финансискиот резултат во 2019 во однос на истиот период претходната
година 2018 е намален , токму поради вонредната активност и вонреден трошок
, и зголемени финансиските расходи се зголемени за 26% во 2019 г. на ниво на
групација во однос на истиот период 2018 г поради финансиските активности
околу затварањето и ликвидацијата на поврзаниот субјект АутоОне Ниш доо и од
друга страна ефектуриање на инвестициони активности преку кредитни
задолжувања, објавени и презентирани во годишниот извештај на Групацијата.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА


Групацијата Аутомакедонија во 2019 година оствари зголемување на вкупната
актива и пасива за 11% во однос на 2018 година.


Генерално најголемо зголемување поради инвестициските активности има
остварено во Материјалните средства во 2019 од 2%, и зголемување на
Тековните средства во најголем дел поради зголемување на побарувањата
од купувачи и останати побарувања за 26%.



Вкупните обврски се зголемени поради зголемување на долгорочните
обврски поради зголемување на обврските за долгорочни кредити поради
инвестиционите вложувања презентирани во Годишниот Извештај на
Групацијата како и останати резервирања за погоренаведената вонредна
активност за ликвидација на поврзаниот правен субјект, но со намалување
на тековните обврски за 4% и обврските кон добавувачи за 15% и
намалување на обврските за краткорочни кредити за 3%. Зголемувањето на
обврските за долгорочни кредити е ефектуирано преку започнување на
отплата и искористување на долгорочните кредити во претходните периоди
повлечени за инвестициони активности во 1. - Реконструкција на деловната
зграда на Аутомакедонија АД во Центар, 2. – Изградба на деловен сервисно
изложбен административен центар во населбата Злокуќани , пред Хубо, кои
се финансирани преку инвестициони долгорочни кредити. Истото може да се
види и преку параметрите на презентираниот паричен тек во состав на овој
извештај во делот на парични текови од финансиски и инвестициони
активности. Останати долгорочни резервирања во вредност од 8.448.000 мкд
е наведена согласно претходно наведената вонредна активност.



Вкупниот капитал и резерви се зголемени за 1% во 2019 година во однос на
2018 година на име зголемени резерви.

Исполнувањето на планот на сите компании во Групацијата е контролиран преку
кварталните и семестралните менаџерски извештаи и колегиуми за утврдување на
динамиката и насоката за понатамошни активности. Во однос на приходната страна
планот за 2019 година е целосно исполнет со повисок износ на реализација во однос на
планирано.
Менаџментот во 2020 целосно се залага за превземање на сите мерки за справување со
престојната и неочекувана глобална криза како и зачувување на одредено ниво на
стабилност. Деловниот план како и резултатите од неговото исполнување дополнително
ќе бидат следени.

Со почит
Аутомакедонија АД Скопје
Христина Ружиновска
Директор на финансии

