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Бр:
13.11.2019
Скопје

До: МАКЕДОНСКА БЕРЗА
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕНОСТ АД
СКОПЈЕ
Предмет: КРАТКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Врска: Финансиски извештаи – Биланс на успех – поединечни, неконсолидирани,
неревидирани (01.01.2019 – 30.09.2019)
Почитувани,
Во врска со објавените годишни неревидирани, неконсолидирани финансиски извештаи
(Биланс на успех) за период 01.01.2019 – 30.09.2019 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 на компанијата Аутомакедонија АД заклучно со
30.09.2019 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.

БИЛАНС НА УСПЕХ


АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје во периодот 01.01.2019 – 30.09.2019 година
согласно презентираниот извештај оствари позитивен финансиски резултат во
износ 17.950.000,00 мкд нето добивка.

Согласно презентираните финансиски резултати за двете последователни години за
последователен период, евидентно е :


1/2

Зголемување на приходите од продажба за 28% (од зголемена продажба на
возила со посебно реализирање на поголема флотна продажба од брендот
Исузу како и зголемена продажба на возила од брендот Опел и сервисни услуги)
и стабилни останати оперативни приходи.



Оперативните расходи во периодот 01.01.2019 – 30.09.2019 година се зголемени
за 23%, како најдиректно зголемување на набавната вредност на трговски стоки
за 30% (сразмерно на зголемување на приходите од продажба).



Оперативната добивка за наведениот период е сразмерно зголемена за 97% и
изнесува 15.298.000,00 мкд како резултат на претходно наведените ставки
поврзани со оперативните приходи и оперативните расходи.



Финансиските приходи се намалени, како резултат во најголем дел поради
намалувањето на приходите од дивиденди за 29% во 2019 во однос на 2018
година.



Финансиските расходи за камати се зголемени за 12% во анализираниот период
2019 во однос на 2018, како резултат на поголемите проектни финансирања но
мора да се потенцира дека е посветено поголемо внимание со спроведување на
политика и стратегија на намалувањето на каматните стапки во преговори со
комерцијалните банки и постигнување на подобри кредитни услови, и
посветување големо внимание на нивната структура посебно поради големите
инвестициони активности кои ги превзема Аутомакедонија АД во 2018 и 2019
година, финансирани во поголем дел преку инвестициони долгорочни кредити.

Согласно погоре наведеното, нето добивката пред оданочување е зголемена за 38% во
2019 во однос на 2018 година за наведениот период.

Со почит,

Аутомакедонија АД Скопје
Христина Ружиновска
Директор на финансии

