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До: МАКЕДОНСКА БЕРЗА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ
Предмет: ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕЗЕНТИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
Финансиски извештаи – консолидирани, неревидирани (01.01.2020 – 31.12.2020)
Прикажаните финансиски резултати и финансиски состојби на Групацијата Аутомакедонија
со 31.12.2020 се презентирани согласно објективните финансиски параметри и согласно
сметководствените политики и меѓународните сметководствени стандарди. Промени на
сметководствените политики во овој период не се направени.

АУТОМАКЕДОНИЈА Групација во периодот 01.01.2020 – 31.12.2020 година оствари
позитивен консолидиран финансиски резултат во износ 18.321.195,00 мкд нето добивка.
Во оваа предизвикувачка и тешка година на пандемија Аутомакедонија АД оствари само
12% намалување на оперативни приходи во однос на истиот период претходната година, со
намалување на приходите од продажба за 12% и поради затварање на поврзаната
компанија во Србија АутоОне Ниш.
Оперативните расходи во 2020 година се аналогно намалени за 14% како директен резултат
на напоредно намалување на набавната вредност на продадени производи за 15% аналогно
на намалување на приходите од продажба, и воедно намалување на скоро сите останатите
трошоцина работењето, со што оперативната добивка од работењето се зголемува.
Нето консолидираната добивка изнесува 18.321.000 мкд.
Побарувањата од купувачи се зголемени за 62% како тековни средства / краткорочни
побарувања како резлутат на реализирани поголеми проекти на продажба на крај на 2020
година а истите наплатени во почетокот на 2021 година.
Залихите се зголемени за 24% во 2020 во најголем дел во возила, како резултат на
отпочнување на работа со нови брендови крајот на 2019 година (Sang Yyong , Piaggio) и
креирање на диверзификација како и волумен на залихи за истите, како и повлекување на
повеќе возила во период на неизвеснот за фунцкионирање на можноста за превоз и
испорака на возила.
Обврските кон добавувачи се драстично поголеми со состојба 31.12.2020 поради
реализирање на големи проекти со принципалот Исузу за продажба на автобуси реализирани во 2020 а платени во 2021 година.
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