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Врз основа на член 384. од Законот за трговските друштва и член 36. од
Статутот на друштвото “Aутомакедонија” АД Скопје
СВИКУВА
ДВАЕСЕТ И ТРЕТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ”АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ ЗА ДЕН 29.06.2020 г.
СО ПОЧЕТОК ВО 11.00 ЧАСОТ
Собранието ќе се одржи во салата на деловниот објект на Аутомакедонија
АД Скопје, кој се наоѓа на улица 16-та “Македонска бригада” бр. 2, нас.
Автокоманда, Скопје.
За седницата се предлага следниот
ДНЕВЕН

РЕД

I. Процедурален дел
1. Избор на претседавач на Собранието и бројачи на гласови
II. Работен дел
1. Усвојување на Записник од претходната седница на Собранието на
акционерите на "Аутомакедонија" АД Скопје.
2. Разгледување и усвојување на Извештајот за извршената ревизија на
Годишната сметка за 2019 година.
3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка за 2019 и донесување
одлука за распределба на добивката.
4. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на
"Аутомакедонија" АД Скопје, одобрување на работата на Управниот
одбор и Надзорниот одбор.
5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на
Внатрешната ревизија за 2019 година и план за 2020 година.
6. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и
консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година
ревидирани од овластен ревизор.
7. Донесување одлука за именување на ревизор на Годишната сметка за
2020 година и одлука за именување на ревизор за консолидираната
годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2020 година.
8. Донесување одлука за именување на член на Надзорен одбор.
9. Донесување одлука за деловно спроведување на договорот за јавна
набавка на договорниот орган АД ЕСМ Подружница РЕК БИТОЛА за
набавка на автобуси од марката Исузу.
10. Донесување одлука за Голема зделка.
11. Донесување одлука за одобрување на продажба на сопствени акции.
Прилог: Материјал по дневниот ред
Управен одбор
Џон Јоновски, Претседател, с.р.
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ЗАПИСНИК
од XXII -та седница на Собранието на акционерите на
“Аутомакедонија” А.Д. Скопје одржана
на 28.06.2019 година

Скопје, јуни 2020 година
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ЗАПИСНИК
Од дваесет и втората седница на Собранието на акционери
на ”Аутомакедонија”АД Скопје одржана на ден 28.06.2019 г.
со почеток во 11 часот

Собранието се одржа во салата на деловниот објект на Аутомакедонија АД
Скопје, кој се наоѓа на улица 16-та Македонска бригада бр.2, Скопје.
Повикот беше објавен во дневниот весник “Вечер” на 27.05.2019 година.
Собранието го отвори претседавачот од претходното Собрание на акционери
Ристо Филиповски, кој констатира дека од списокот на присутни акционери кои го
потврдија своето присуство на седницата и од акционерската книга која беше
обезбедена од Централниот депозитар согласно Законот за трговските друштва, може
да се утврди дека се исполнети условите за одржување на седницата, бидејќи од вкупно
77.549 гласови во Собранието на Аутомакедонија АД Скопје, присуствуваа акционери
со 48.090 гласови, или 62 %.
По констатацијата дека Списокот на присутни акционери е потпишан од
присутните истиот со свои потписи го потврдија и Записничарот и претседавачот на
Собранието на акционери.
Претседавачот утврди дека има кворум за работа на собранието и се спроведе
процедуралниот дел.
Гордица Штерјева предложи за претседавач да се избере Ристо Филиповски.
Предлогот едногласно беше усвоен и за Претседавач на Собранието на акционери
беше избран Ристо Филиповски.
Претседавачот предложи да се спроведе процедуралниот дел и да се избере
записничар, оверувачи на записникот и бројачи на гласови.
За записничар беше предложена Елена Бојчев, а за оверувачи на записникот и
бројачи Зоран Василевски и Мирјана Јанкуловска и предлозите едногласно беа
прифатени.
По спроведување на процедуралниот дел, откако се констатира дека се
исполнети условите за одржување на седницата, Собранието започна со работниот дел.
За седницата беше предложен следниот
ДНЕВЕН
I.

РЕД

Процедурален дел

1. Избор на претседавач на Собранието и бројачи на гласови
II.

Работен дел
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1. Усвојување на Записник од претходната седница на Собранието на акционерите
на "Аутомакедонија" АД Скопје.
2. Разгледување и усвојување на Извештајот за извршената ревизија на Годишната
сметка за 2018 година.
3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка за 2018 и донесување одлука
за распределба на добивката.
4. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на
"Аутомакедонија" АД Скопје, одобрување на работата на Управниот одбор и
Надзорниот одбор.
5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на
Внатрешната ревизија за 2018 година и план за 2019 година.
6. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и
консолидираните финансиски извештаи на Друштвото ревидирани од овластен
ревизор.
7. Донесување одлука за именување на ревизор на Годишната сметка за 2019
година и одлука за именување на ревизор за консолидираната годишна сметка и
консолидираните финансиски извештаи за 2019 година.
8. Донесување одлука за кредитно задолжување за оперативно работење за
проектно финансирање на јавна набавка на договорниот орган Јавно
Претпријатие за просторни и урбанистички планови од Прилеп за нископодни
автобуси од марката Исузу.
9. Донесување одлука за одобрување на проект за инвестиционо вложување во
деловен објект на ул. Скупи во населбата Злокуќани.
10. Донесување одлука за продолжување на рочноста на рамковниот кредитен
лимит помеѓу Аутомакедонија АД и Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.
11. Донесување одлука за одобрување на продажба на сопствени акции.
По едногласно усвојување на предложениот дневен ред се премина кон
разгледување на точките од дневниот ред и усвојување на предлог-одлуките.
По првата точка од дневниот ред без дискусија едногласно се донесе следнава
О Д Л У К А
за усвојување на Записникот од XXI-та седница на
Собранието од 29.06.2018
Се усвојува Записникот од одржаната XXI-та седница на Собранието на
акционери на “Аутомакедонија” АД Скопје одржана на 29.06.2018 година, во се како во
текстот на Записникот.
Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.
По втората точка од дневниот ред едногласно се усвои точката од дневниот ред и
се донесе следнава одлука

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот на ревизорите за финансиското работење на
“Аутомакедонија” АД Скопје за тековната 2018 година
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Се усвојува Извештајот на ревизорите за финансиското работење
“Аутомакедонија”АД Скопје за 2018 година, во се како во текстот на Извештајот.
Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

на

По третата точка од дневниот ред претседавачот отвори дискусија по Годишната
сметка и бидејќи немаше дискутанти предлогот на Годишната сметка беше ставен на
гласање, како што беше прикажан во материјалите и едногласно се донесоа следниве
одлуки
О Д Л У К А
за усвојување на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2018
година

Се усвојува Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2018
година:
- Приходи од редовно работење
- Трошоци од редовно работење
- Добивка пред оданочување
- Данок
- Добивка за финансиската год.
- Резерви
- Нето добивка

440.937.133 ден.
430.468.488 ден.
10.468.644 ден.
160.702 ден.
10.307.942 ден.
515.397 ден.
9.792.545 ден.

Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

ОД Л У К А
за распределба на добивката по Годишната сметка за 2018 година

Остварената бруто добивка според билансот на успехот се утврдува на износ од
10.468.644 денари.
Данокот на добивка поради користење на поволноста на реинвестирана добивка
изнесува 160.702 денари.
Износот кој треба да се внесе во Задолжителната општа резерва, која треба да
се издвои, согласно Статутот изнесува 515.397 денари. Законска обврска е да се
издвојува до 1/5 од основната главница на Друштвото.
Нето добивката за распределба се утврдува на износ од 9.792.545 денари.
Износот од 9.792.545 ден ќе се распредели на име реинвестирана добивка.
Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.
По четвртата точка од дневниот ред Собранието го разгледа Извештајот за
работењето на Друштвото во деловната 2018 година и едногласно донесе
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О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за работењето на
“Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2018 година
Се усвојува Извештајот за работењето на “Аутомакедонија” АД Скопје за
деловната 2018 година.
Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.
Во врска со Одлуката за одобрување на работата на Управниот одбор
поединечно се гласаше за секој од членовите на Управниот дбор: Џон Кирил Јоновски,
Јане Јаневски, Зоран Дочински, Марија Милошевска и Филип Мојсовски и едногласно за
сите членови се одобри работењето и се донесе
О Д Л У К А
за одобрување на работата на Управниот одбор на
“Аутомакедонија” АД Скопје за 2018 година
Се одобрува работата на Управниот одбор на “Аутомакедонија” АД Скопје за
2018 година.
Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

За работењето на Надзорниот одбор исто така се гласаше поединечно за секој
од членовите на Надзорниот одбор: Виолета Дуковска, Гордица Штерјева, Панче
Нефтенов, Ана Чешларова и Кирил Колемишевски и едногласно за сите членови се
одобри работењето и се донесе
О Д Л У К А
за одобрување на работата на Надзорниот одбор на
“Аутомакедонија” АД Скопје за 2018 година
Се одобрува работата на Надзорниот одбор на “Аутомакедонија” АД Скопје за
2018 година.
Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

По петтата точка од дневниот ред Собранието едногласно донесе
О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за работењето на
Внатрешната ревизија за деловната 2018 година
Се усвојува Извештајот за работењето на Внатрешната ревизија Скопје за
деловната 2018 година.
Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.
По шестата точка од дневниот ред Собранието едногласно донесе
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О Д Л У К А
за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски
извештаи за деловната 2018 година
Се усвојува консолидираната годишната сметка на “Аутомакедонија”АД Скопје
за 2018 година, ревидирана од овластен ревизор, со следните остварени финансиски
резултати:
1. Вкупно консолидирани
приходи
2. Вкупно консолидирани
расходи
3. Консолидирана добивка од
редовно работење пред
оданочување
4. Данок на непризнаени расходи
5. Консолидирана добивка од
редовно работење по
оданочување
- Нето добивка на акционерите
на Друштвото мајка
- Малцински интерес

600.378.114
593.192.549

7.185.565
1.874.106

5.311.459
1.701.789
3.609.670

Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.
По седмата точка од дневниот ред Собранието едногласно донесе

О Д Л У К А
за именување на ревизор на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје и
ревизор за консолидираната годишна сметка за тековната 2019 година
За ревизор на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за тековната
2019 година се именува Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.
За ревизор на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски
извештаи за тековната 2019 година се именува Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС
ДОО Скопје.
Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.
По осмата точка од дневниот ред Собранието едногласно се донесе
ОДЛУКА
за кредитно задолжување
Се одобрува зголемување на задолженоста на Аутомакедонија АД Скопје за
проектно наменско оперативно задолжување на износ од 800.000,00 еур во денарска
противвредност.
Обезбедувањата на побарувањата и висината на задолжувањата ќе бидат
утврдени со одлуки од страна на надлежен орган на друштвото.
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Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.
Согласно Член точка 35 од Статутот на Друштвото, Надзорниот одбор на
компанијата поднесе до Собранието писмено известување со предлог за кредитно
задолжување и препорака за одобрување, каде предложи кредитно задолжување за
оперативно работење за проектно наменско финансирање за набавка и купопродажба
на трговска стока, и тоа во вредност од 800.000,00 еур преку Халк Банка во денарска
противвредност. Задолжувањето беше предложено врска јавна набавка и донесената
одлука за избор на најповолен понудувач од 20.05.2019 за испорака на 4 нови
нископодни автобуси за потребите на Јавното претпријатие за просторни и
урбанистички планови - Прилеп.
По деветатта точка од дневниот ред претседавачот отвори дискусија во врска со
известувањето и одлуката за инвестиционо вложување во деловниот објект на
Аутомакедонија во Злокуќани, но бидејќи немаше прашања и коментари едногласно е
донесена
О Д Л У К А
за одобрување на проект за инвестиционо вложување
Се одобрува инвестициониот проект / инвестиционо вложување – изградба на
деловен објект на ул. Скупи, населба Злокуќани, Скопје.
Одобрувањата на поединечните инвестиони фазни активности и изведувачи ќе
бидат утврдени со соодветни одлуки од надлежните органи на друштвото.
Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.
По десетатта точка од дневниот ред Собранието едногласно донесе
О Д Л У К А
за продолжувањето на рочноста на тековната кредитна рамка
Се одобрува зголемување на рочноста на тековниот рамковен револвинг лимит
помеѓу Аутомакедонија АД и ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје од 5 на 10 години.
Обезбедувањата на побарувањата и висината на задолжувањата ќе бидат
утврдени со одлуки од страна на надлежен орган на друштвото.
Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.
Барањето за продолжување на рочноста на тековната рамка во Шпаркасе
Банка од 5 на 10 години беше предложено поради инвестиционата деловна активност на
компанијата, која е долгорочна, а со цел соодветно димензионирање на месечните
ануитети.
По единаесеттата точка од дневниот ред Собранието едногласно донесе
О Д Л У К А
за одобрување за продавање на сопствени акции
Собранието на Аутомакедонија АД Скопје одобрува продавање на 4980 акции во
вкупна номинална вредност од 13.645.200,00 денари.
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Номиналната вредност на една акција изнесува 2.740,00 денари. Продажбата на
сопствени акции ќе се врши најмалку по просечна пазарна цена на акциите постигната
на овластена берза во последните три месеци пред донесување на одлуката за
продажба на сопствени акции.
Сопствените акции Аутомакедонија АД Скопје ќе ги продава на начин и постапка
предвидени со одредбите од Законот за хартии од вредност на Р. Македонија.
Со продадените сопствени акции ќе се постапува согласно одредбите од ЗТД и
Законот за хартии од вредност.
Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје го овластува
Управниот одбор на Аутомакедонија А Д Скопје да го утврди начинот на продажба и
продажната цена на акциите.
Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.
Со исцрпувањето на дневниот ред, седницата заврши во 11,40 часот.
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ПРЕДЛОГ

ОДЛУКА
за усвојување на Записникот од XXII –та седница на
Собранието на акционери на “Аутомакедонија” А.Д. Скопје
одржана на 28.06.2019 година

Скопје, јуни 2020 година
12

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва и член 35. од Статутот
на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД
Скопје на XXIII-та седница одржана на ден 29.06.2020 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Записникот од XXII-та седница на
Собранието од 28.06.2019
Член 1.
Се усвојува Записникот од одржаната XXII-та седница на Собранието на
акционери на “Аутомакедонија” АД Скопје одржана на 28.06.2019 година, во се како во
текстот на Записникот.
Член 2.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ________________/29.06.2020 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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ИЗВЕШТАЈ
од незавизниот ревизор

Скопје, јуни 2020 година
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15

16

17

18

19

20

21

Годишна сметка за 2019 година
(преглед)

Скопје, јуни 2020 година
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24

25

26

27

28
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работењето на Аутомакедонија А.Д. Скопје
за деловната 2019 година

Скопје, јуни 2020 година
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1. ВОВЕД
Тема на годишното собрание на акционерите на Аутомакедонија е анализата на
годишната сметка заради запознавање со економската и финансиската состојба на сите
друштва што се во состав на Групацијата.
Со оглед на фактот, што финансиските извештаи се наменети како за акционерите, така
и за надворешните корисници, финансиските показатели и компаративните анализи се
изработени според меѓународни стандарди и се контролирани од меѓународната
ревизорска куќа Мур Стивенс.
Тие се реално прикажани и од нив може да се видат сите промени што настанале во
текот на 2019 година. Во темелните финансиски извештаи може да се анализираат:
билансот на успех, билансот на состојба, паричните текови, коментарите за деловната
успешност, за структурата на имотот и капиталот и обврските на Аутомакедонија како
основач и доминантен акционер, како и финансиски показатели / индикатори за
Аутомакедонија по повеќе основи и споредбено во неколку години.
Годишниот извештај во кратки црти ги презентира и најзначајните оперативни и
стратешки активности кои во компанијата беа усогласени со управните органи и
превземени од менаџментот за отстранување на детектираните слабости (на
компаниско и групациско ниво) како и за стимулирање на културата на континуиран и
одржлив раст и развој.
Компаниите од Групацијата и во 2019 година се соочуваа со бројни проблеми и
предизвици, меѓу кои можеме да ги издвоиме:
 Сложената состојба на автомобилскиот пазар во државата на кој
продолжува да доминира продажбата на користени (за сметка на новите)
моторни возила, главно како резултат на неповолната економска состојба,
нискиот животен стандард на граѓаните и либералната политика за увоз
на користени возила,
 И понатаму расте конкуренцијата во сите дејности во кои оперираат
фирмите на Аутомакедонија, што влијае на континуиран притисок врз
цените, профитабилноста и расположивоста на квалитетен кадар,
 Фирмата во Србија (Ауто Оне), и во 2019 година продолжи да генерира
негативни финансиски резултати и да го зголемува финансискиот и
оперативен товар врз групацијата и дополнително ја засили итноста на
потребата да се реагира,
 Беше проектирано намалување на приходите во Аутомакедонија, по
основ на дивиденда од капитално поврзаните друштва, пред се од СИЦ АМ
Битола која на крајот на 2018 година имаше вонредна активност –
донација за изградба на полигон за полагање на практичниот дел од
испитот за возачки дозволи во Битола, неопходна за продолжување на
дејноста,
 АМ ЦЕРТ во 2019 веќе не можеше да смета на приходи од дивиденда, од
фирмата Европски Возач, на која во 2018 година и истече лиценцата за
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вршење на дејност – Испитен центар за возачки дозволи, што секако
претставува намалување на приходите со директен ефект по Билансот на
успех,
 Во 2019 година се случи и непредвиден расход (пресуда по основ на стар
судски спор со Агро Нова), а менаџментот беше принуден да изврши и
брз, интервентен инвестициски зафат (доградба и зголемување на
габаритот на Станицата за технички преглед и регистрација на товарни
возила во Стакларница) кој времено направи дефокус од нормалните
оперативни активности...
И покрај бројните предизвици и сложената пазарна состојба со кои се соочи
менаџментот (во координација со другите органи на управувањето), во анализата на
финансиските резултати би ги потенцирале следните точки:
 Во 2019 година, Аутомакедонија оствари сериозен пораст на физичкиот
обем на работење.
 Вкупните приходи како резултат на успешни активности на продажба на
возила и реализација на одлични деловни проекти за Аутомакедонија АД
беа зголемени за 20% во однос на претходната година.
 Вкупната добивка, како финансиски резултат од работењето во 2019
година е позитивна.
 Нето добивката на компанијата во 2019 година изнесува – 4.837.104
денари (овој параметар во споредба со минатогодишната добивка
претставува намалување за 51%, но само затоа што менаџментот и
органите на управување – донесоа одлука за ликвидирање на
компанијата Ауто Оне во Србија, која во целиот период на работење
остваруваше загуба, и низ годините имаше генерирано негативен
финансиски капитал за чие покривање во Билансот на Успех на
Аутомакедонија во 2019 година е издвоена сума од 8.448.017 денари како
исправка на вредност на побарувања од истата),
 Менаџментот, врз база на деталните финансиски и оперативни извештаи,
продолжи со својот напор да ги лоцира, санира и/или отстранува
негативните компоненти на својот бизнис. Една од нив секако беше и
српската компанија Ауто Оне, која во целиот период на своето постоење
остваруваше негативни финансиски резултати. Кон крајот на 2019 година
(во месец Октомври) по донесена одлука од Одборот на директори, беше
отпочнат процес на ликвидација на компанијата во Србија, АутоОне Ниш,
каде Аутомакедонија АД е 100% сопственик. Процесот сеуште трае и во
2020 година. А како што беше опишано и во претходната точка, оваа
постапка директно влијае на билансот на успех на друштвото со вонредна
активност – резервација за исправка на побарување од АутоОне , во
Аутомакедонија АД, во финансискиот резултат за 2019 година.
 Во 2019 година продолжи инвестиционата активност во деловениот објект
во Злокуќани со која се одржува и зголемува вредноста на основните
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средства (згради и капитални објекти) на компанијата. Плановите за 2020
година, предвидуваат продолжување и завршување на започнатите
инвестициски проекти, со што ќе се внесе дополнителна додадена вредност
во Групацијата;
Довербата кај домашните и странски партнери останува евидентна и
оправдана;
Менаџирањето со човечките ресурси е запазено;
Следењето на техничко-технолошките достигнувања и директивите на ЕУ
од оваа област се спроведени;
Во процедурите за оперативно работење континуирано се воведуваат
новини и подобрувања, чии резултати се очекува да се ефектуираат и во
2020 година ;
Согласно стратешката определба, да ја комплетира својата понуда во
автомобилската дејност (и околу неа) и да создава нови бизниси со
потенцијал за раст и позитивни финансиски резултати, Аутомакедонија АД
Скопје, во 2019 година склучи договори за соработка и дилерство со
странски партнери за два нови брендови – Ssang Yong и Piaggio товарен
програм.

Согласно издвоените факти и финансиските показатели од работата во 2019 година,
може да се констатира дека Аутомакедонија, заедно со останатите субјекти во
Групацијата, и покрај вонредните активности и сложениот економски амбиент во
државата, го продолжуваат своето стабилно функционирање, остваруваат позитивен
финансиски резултат и ја зголемуваат додадената вредност на компаниите.
Од врвниот менаџмент се превземаат и дополнителни стратешки и оперативни
активности, се склучуваат нови договори за соработка со домашни и странски партнери,
се зголемува портфолиото на производи и услуги кои се нудат на домашниот пазар за
диверзификација на ризикот и постигнување позитивни финансиски резултати.
Согласно последните случувања со вонредната состојба поради глобалната пандемија
во вториот квартал на 2020 година, менаџментот, во согласност со државните и светски
препораки и проекции, превзема активности и мерки за соодветно проектирање,
позиционирање, превенирање и санирање на штетите и економските ризици кои
директно влијаат и ќе влијаат очекувано во 2020 на целокупната економска состојба и
финансиски резултати.

Аутомакедонија АД
м-р Зоран Дочински
Генерален директор
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2. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ
2.1. Лична карта на Аутомакедонија АД во 2019

Назив на друштвото:

Друштво за внатрешен и надворешен
промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

Адреса и седиште на друштвото:

ул. 16-та Македонска бригада 2, 1000 Скопје, Р. Македонија

Телефон:

3103-130

Факс:

3103-131

Е-mail:

automak@automakedonija.com.mk

Веб страна:

www.automakedonija.com.mk

Датум на основање:

06.09.1947

Број на вработени на 31.12.2019:

91 вработени

Систем на управување на
друштвото

Двостепен систем на управување

Вкупен износ на основна главнина:

3.671.072 ЕУР

Број на издадени обични и
приоритетни акции:

Обични акции:

Номинална вредност на акциите:

44.48 EUR

Дали во овој период е извршена
емисија на акции?

Во овој период не е извршена емисија на
акции

Дали во овој период е извршена
поделба на акциите на
акционерското друштво?

Во овој период не е извршена поделба на
акциите на акционерското друштво

Број на акционери на 31.12.2019:

82.529

или 100 %

241 акционери
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Број и процент на сопствени, обични
и приоритетни акции во основната
главнината на последниот ден на
периодот за кој се известува
Податоци за стекнување на
сопствени акции од страна на
друштвото

Сопствени акции 4980 ; 6.03 %

Аутомакедонија АД Скопје со одлука
бр. 02-1524/3 од 28.05.2004 донесена од
страна на Собранието на акционерите се
стекна со 4980 сопствени акции.

 Аутомакедонија АД Скопје е друштво специјализирано за продажба и
сервисирање на возила и резервни делови, дополнителна опрема и изработка на
модификации на моторни возилa.
 АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје /100% сопственост на Аутомакедонија/ е специјализирана
компанија за едукациско, испитно/инспекциски, лабараториски испитувања и
калибрации, сертификациски дејности и менаџмент системи, основана во 2006
година, во целосна сопственост на Аутомакедонија АД.
 АМ Брокер АД Скопје е брокерско друштво, кое работи на сите видови
осигурување и отпочна со својата дејност од 02.01.2014 /Аутомакедонија
поседува 40% /
 Сообраќаен испитен центар АМ ДООЕЛ Битола (100% сопственост на
Аутомакедонија), кој по добиена лиценца од страна на Министерството за
внатрешни работи на 15.12.2014 година започна со работа на 15.01.2015 година.
Лиценцата го опфаќа регионот Битола, Прилеп, Ресен, Демир Хисар, Македонски
Брод и Крушево, со придружните Општини.
 АУТО ОНЕ ДОО Ниш ВО ЛИКВИДАЦИЈА – овластен дилер и сервисер за Opel на
територијата на Р. Србија, кој почна со работа во јуни 2015 година - 100%
сопственост на Аутомакедонија. (тековен процес на ликвидација)
 АУТО 1 Рент ДООЕЛ Скопје – компанија отворена во 2018 година, 100%
сопственост на Аутомакедонија. Во 02.2019 беше преименувана и доби нова
дејност - за изнајмување на возила.

2.2 ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ
Имотот на Аутомакедонија е главно во Скопје, но и во други градови во земјата и во Р.
Србија. Менаџментот, совесно и одговорно се однесува кон имотот. Постојниот имот е
запишан во земјишните книги и редовно се плаќа данок на имот.
Аутомакедонија располага со сопствен деловен простор во Скопје:
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 Административно-деловна зграда во Центар во површина од 4.232 м2 со
продажен салон во површина од 278 м2; и земјиште во сопственост од 1.457
м2.
 Сервисен центар Аутотурист во Кисела Вода со површина од: 1872 м2
деловни простории и згради и 1448 м2 градежно земјиште по решение од
01.09.2017.
 Магацин во Кисела Вода во површина од 480 м2;
 Деловен објект во Кисела Вода од 23м2
 Деловен изложбено - сервисен центар во Автокоманда, Општина Гази Баба,
со надградба во вкупна површина од 3.165м2 и земјиште во сопственост од
4.225 м2
 Деловен објект - Сервис за стопански возила и автобуси во склоп на
поранешна Стакларница во површина од 697 м2 по Имотен лист и лист за
предбележување на градба со одобрение за 932 м2 и земјиште во површина
од цца 3.635 м2
 Градежно Земјиште за нов сервисно продажен центар – 1379 м2. – Злокуќани,
Карпош
 Деловен објект во Карпош – Злокуќани – ВО ИЗГРАДБА – со имотен лист за
предбележување на градба број 6613 КО Злокуќани
Објекти во Републиката:
 Административен дел Прилеп во површина од 103 м2;
 Објект Битола со површина од 304 м2
Аутомакедонија располага со сопствен деловен простор во Србија:
 Просторот во центарот на Белград со површина од 326 м2

2.3 СТРУКТУРА НА КАДАРОТ НА ГРУПАЦИЈАТА
Графичкиот приказ ја отсликува бројката на вработени, ангажирани во одделните фирми
- членки на Групацијата Аутомакедонија
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊEТО
НА ФИРМИТЕ ВО ГРУПАЦИЈАТА
АУТОМАКЕДОНИЈА ЗА 2019 година
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3.

ВОВЕД – Финансиски резултати на компаниите во Групацијата
Аутомакедонија за 2019 година

Во насока на соодветното функционирање на Групацијата и нејзините фирми неопходно
е да се има увид во финансиските резултати, како основа за донесување оцени за
тековното работење и одлуки за правилно планирање на идниот развој и одлучување
за сите стратешки прашања.
Финансиските извештаи, како се составен дел на овој преглед, се производ на
финансиско сметководствениот сектор согласно сметководствените стандарди и
законските регулативи, а се наменети за менаџментот, управните органи и акционерите .
Од страна на Менаџментот и Надворешната ревизија се оценети како објективни и
стручно изготвени и како такви претставуваат солидна подлога за донесување на одлуки
на Управниот одбор, со напомена дека во финансиските показатели, што следат, не се
дадени податоци за промената на имотот на Групацијата. Приложените извештаи се
наменети за соодветно донесување на одлука за усвојување на годишните сметки за
пооделните компании на Групацијата Аутомакедонија.
Менаџментот, исто така, посвети сериозно внимание на финансиските резултати и при
тоа констатираше позитивни резултати, а особено посвети внимание на лоцирањето и
елиминирањето на слабостите, како би се изготвил што пореален стимулативен план за
континуиран развој.
Како што ќе може да се забележи од презентираните финансиски извештаи, фискалната
2019 година е завршена со позитивен финансиски резултат поединечно ефектуирани
како процент на промена во однос на 2018 година.
Генерално, Групацијата во 2019 година оствари позитивен нето финансиски резултат со
15% зголемување на приходната страна (2019 vs 2018) и 17% зголемување на
расходната страна (2019 vs 2018) во најголем дел поради вонредната активност –
исправка на вредност на дел од побарување од компанија во ликвидација и вонредна
активност – донација за изградба на полигон во Општина Битола, вториот дел во 2019 од
започнатата активност во 2018 година. Поради елиминирање на ефектот од исправка на
вредност на побарување од поврзан субјект во финансискиот резултат во 2019, тоа
резултира со зголемување на финансискиот резултат пред оданочување на ниво на
цела Групација за 44% во 2019 во однос на 2018.
Планот на Групацијата (на ниво на сите компании), за 2019 година во однос на
приходната страна е остварен со 114%. Во однос на очекувана нето добивка планот е
остварен со 89% (што главно се должи на вонредните трошковни активности во 2019
претходно напоменати и подетално презентирани во поединечниот преглед по
компании).
На финансиските резултати на компаниите, особено влијаеја две клучни ставки на
трошковната страна кои се појавуваат како вонредни во 2019 година :
– Одлуката на Аутомакедонија АД за отпочнување на процес на ликвидација на
компанијата АутоОне Ниш каде е 100% сосптвеник, која во секоја година од работењето
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во четири години наназад е со финансиска загуба, со што за овој процес Аутомакедонија
АД направи резервација за исправка на вредност на побарување од АутоОне во износ
од 8.448.017 мкд., и
- Вонредната Донација за потребите на изградба на полигон на Општина Битола
спроведена од страна на компанијата СИЦ АМ Битола во износ од 5.710.000 мкд кој
директно се ефектуира во трошок на периодот 2019 година.
3.1

ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ ЗА ГРУПАЦИЈАТА
АУТОМАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

КОНСОЛИДИРАНИОТ Финансиски резултат за Групацијата Аутомакедонија за 2019
година со соодветното прикажување на процентуалното контролирано учество во
пооделните компании согласно приложниот консолидиран финансиски извештај за
сеопфатна добивка изнесува 12.869.254 мкд.

АУТОМАКЕДОНИЈА
ГРУПАЦИЈА

2019
МКД

АУТОМАКЕДОНИЈА АД

АМ ЦЕРТ ДООЕЛ

АМ БРОКЕР

СИЦ АМ БИТОЛА

АУТО 1 РЕНТ
ДООЕЛ

АУТО ОНЕ - во
ликвидација

Консолидиран
*без елиминации

испитно/инспекци., лаб.
испитувања и калибрации,
сертиф. дејности и менаџ.
системи

брокерско друштво, кое
работи на сите видови
осигурување

сообраќајно испитен
центар со лиценца од
страна на МВР за
регион Битола

давање под закуп на
возила

овластен дилер и
сервисер за Opel на
територијата на Р.
Србија

2006

2014

2015

2018

2015

90

45

14

25

1

0
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Приходи

523,767,921

47,023,944

27,326,033

29,282,668

2,299,316

52,433,662

682,133,923

Расходи (-)

490,641,430

45,508,499

20,846,732

15,407,782

2,665,121

56,673,330

631,743,456

Оперативна добивка (OP)

33,126,491

1,515,445

6,479,301

13,874,886

-365,805

-4,239,668

50,390,650

Дивиденди (+)

5,085,168

0

0

0

0

0

5,085,168

38,211,659

1,515,445

6,479,301

13,874,886

-365,805

-4,239,668

55,475,818

Дејност

продажба и сервисирање на
возила и резервни делови,
опрема и изработка на
модиф.на моторни возила

Основана
Број на вработени

EBITDA

Групација АМ

Амортизација (-)

18,673,755

939,500

186,181

761,865

477,967

890,000

21,929,268

EBIT

19,537,904

575,945

6,293,120

13,113,021

-843,772

-5,129,668

33,546,550

5,355,827

15,405

0

0

0

0

5,371,232

Камата (-)
Вонредни еднократни
приходи / отписи (+/-)

(8,448,017)

0

(1,440,402)

(5,710,488)

EBT

5,734,060

560,540

4,852,718

7,402,533

-

-843,772

-

-15,598,907

-5,129,668

12,576,228

642,372

220,165

649,192

1,359,838

0

Нето добивка

5,091,688

340,375

4,203,526

5,844,256

-843,772

-5,129,668

9,506,222

Контролирано учество

8,454,537

340,375

1,681,410

5,844,256

-843,772

-5,129,668

10,347,139

-

-

2,522,116

-

-

-

2,522,116

8,454,537

340,375

4,203,526

5,844,256

-843,772

-5,129,668

12,869,254

Данок на добивка (-)

Неконтролирано учество
Вкупна добивка АМ АД

2,871,567

*во консолидација
резервацијата за исправка
на вредност од поврзаниот
субјект АутоОне Ниш е
елиминирана - поради тоа
контролираното учество во
добивката е 8.454.537 мкд
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Во однос на финансискиот резултат, може да се констатира дека работењето на
Групацијата АУТОМАКЕДОНИЈА во 2019 година е позитивно.
Компаниите кои оперираат на територијата на Македонија (Аутомакедонија, АМ ЦЕРТ,
АМ Брокер и СИЦ АМ Битола), покажуваат позитивен финансиски резултат (добивка).
Исклучок е компанијата во Србија Ауто Оне Ниш и компанијата Ауто 1 Рент како
новоформирана компанија, кои во 2019 година покажува негативен финансиски
резултат што се ефектуира во консолидацијата. Имајќи го предвид негативниот тренд во
подолг временски период, состојбата и потенцијалот на пазарот во дејноста врвниот
менаџмент на Аутомакедонија, донесе одлука за затварање на компанијата АутоОне
Ниш во 2019 преку процес на ликвидација. Фирмата Ауто Оне Ниш (овластен дилер и
сервисер на Opel во Ниш) ја отпочна ликвидацијата во месец 10.2019 година која
директно влијаеше на финансискиот резултат на Аутомакедонија АД преку резерва за
исправка на вредност на побарување кое како влијание се елиминира – нетира во
финансискиот резултат на Групацијата Аутомакедонија.
И во предизвикувачката 2019 година финансиските практики во однос на позитивни
индикатори на ликвидност и солвентност се позитивни и следени од страна на
финансовиот сектор.
По спроведување на соодветните елиминации за добиени дивиденди во 2019 година за
2018 година, на матичното друштво Аутомакедонија АД му припаѓа добивка за 2019
година во износ од 10.346.955,00 мкд, а неконтролираното учество изнесува
2.522.116,00 мкд, потврдено во консолидираниот ревизорски извештај за 2019 година.
Пооделно се наведени односите на нето финансиски резултат на пооделните компании
во 2019 во однос на 2018 кои подетално ќе бидат опфатени во продолжение на
извештајот.
Напомена: Во извештајот се детално наведени и двата вонредни настани кои имаа
клучно значење во финансиската 2019 година – Ликвидација на АутоОне Ниш кој
директно влијае на финансискиот резултат на Аутомакедонија АД и Донацијата за
изградба на полигон во Битола од страна на СИЦ АМ Битола.
ВО ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕ ПРИКАЖАНИ ФИНАНСИСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПОЕДИНЕЧНИТЕ
КОМПАНИИ ВО ГРУПАЦИЈАТА АУТОМАКЕДОНИЈА СО ПООДЕЛНО ПРИКАЖУВАЊЕ НА
ФИНАНСИСКИТЕ ПАРАМЕТРИ И СПОРЕДБЕНИ ИНДИКАТОРИ
3.1.1. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АУТОМАКЕДОНИЈА АД
Прикажаните поединечни финансиски резултати со 31.12.2019 за Аутомакедонија АД се
презентирани согласно објективните финансиски параметри на предметната завршна
пресметка за Аутомакедонија АД Скопје и согласно финансиско – сметководствена
политика и стратегија на финансискиот менаџмент со воедно директно применување на
финансиско - сметководствените политики и меѓународните сметководствени стандарди.
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Преглед финансиските резултати даваат детален финансиски извештај и споредба на
финансиското работење за Аутомакедонија АД Скопје во две последователни години –
2018 & 2019.

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ
АУТОМАКЕДОНИЈА АД - 2019 година

2018

АУТОМАКЕДОНИЈА АД

2019

2019 vs 2018

ПРИХОДИ
Приходи од продажба на возила

222,807,800

355,547,894

60%

Приходи од продажба

105,616,012

93,625,404

-11%

Сервисни услуги

21,464,422

22,667,446

6%

Приходи од закупнини и услуги

30,347,996

30,335,897

0%

Приходи од прод.на основни с-ва

20,463,865

12,680,891

-38%

3,247,475

2,746,287

-15%

Вонредни приходи

457,313

1,746,484

282%

Приходи од камата

733,144

422,488

-42%

25,906

13,922

-46%

25,430,049

2,289,028

-91%

Приходи дивиденда

6,936,648

5,085,168

-27%

Останати приходи
ВКУПНИ ПРИХОДИ

3,406,503
440,937,133

1,692,180
528,853,089

-50%

Капитална добивка

Приходи курсни разлики
Приходи од провизии (возила/делови)

20%

Вкупните приходи се зголемени 20% како најдиректен ефект од :
- зголемување на приходите од продажба на возила за 60% како најдиректен ефект
од продажба на АВТОБУСИ ИСУЗУ на ЈП ПУП Прилеп и ТАВ Аеродроми,
- намалување на приходите од продажба на резервни делови за 11%
- зголемување на приходите од сервисни услуги за 6%,
- зголемување на вонредните приходи во 2019 во однос на 2018 во најголем дел
поради наплата на отпишани побарувања во претходен период.

Бруто профитната маржа изнесува 17.7% и е зголемена за 33% како најдиректен ефект
од големата добивка од продажбата на Автобуси ИСУЗУ на ЈП ПУП Прилеп и
зголемениот обем на продажба на возила ОПЕЛ во 2019 во однос на 2018.
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РАСХОДИ
Набавна вредност

282,884,755

381,187,878

35%

Набавна вредност - возила

211,647,917

310,322,248

47%

Набавна вредност - сервис+комерција

71,236,838

70,865,630

-1%

БРУТО МАРЖА (Приходи продажба - НВ)

70,250,954

93,399,153

33%

Плати

40,624,320

42,936,759

6%

Материјални трошоци

36,296,255

37,576,624

Трошоци за енергија и гориво

879,403
6,806,831

567,331
6,833,056

-35%

ПТТ + Транспортни

1,243,149

1,038,853

-16%

Трошоци за рез.делови и мат.одрж

2,627,009

2,497,414

-5%
-12%

Канцелариски материјал

Ситен инвентар

4%

0%

603,657

533,009

4,892,131

5,552,615

89,956

325,817

Комунални услуги
Амортизација

1,680,264
17,473,855

1,554,774
18,673,755

-7%

Нематеријални трошоци

70,663,159

61,417,768

-13%

Трошоци за реклама и репрезентација

3,658,646

6,113,460

67%

Адвокатски, интелектуални и административни услуги

3,806,299

5,889,721

55%

Данок на имот и др. Даноци

1,416,495

1,223,023

-14%

Трошоци и дневници за службени патувања

404,223

432,999

7%

Регрес за годишен одмор

905,553

910,722

1%

Останати трошоци за враб/договор УО/НО

1,222,720

1,181,300

-3%

Осигурување

2,574,631

2,547,255

-1%

Банкарски услуги

2,357,375

2,578,622

9%

Трошоци -рефактурирање /услуги од други

5,468,269

6,332,346

16%

20,699,147

12,697,857

-39%

Дополнителни трошоци и отпишувања

2,596,303

3,027,961

17%

Камати

4,765,230

5,355,827

12%

Услуги за одржување
Закупнина (кирија), лизинг, наем

Отпремнина за пензија

Неотпиш.вредност демо возила

Негативни курсни разлики
Книжни задолженија и одобрен рабат

7%

149,750

139,038

140,452

20,649,230

4,388,456

430,468,488

523,119,029

Резервации и ризици - (439к)
ВКУПНИ РАСХОДИ

14%
262%

1%
-79%

8,448,017
22%

Вкупните расходи се зголемени за 22% аналогно на зголемените приходи од продажба
но и како најдиректен ефект од:
- Резервации и ризици за исправка на вредност на побарување од поврзаниот
субјект АутоОне Ниш – во ликвидација за кој во 10.2019 е отпочнат процес на
ликвидација и до моментот на подготовка на годишниот извештај и најава за
Собрание на акционери во 2020 година сеуште не е конечен и завршен. Поради
непознатиот износ на вредноста на побарувањето кое нема да биде исплатено на
сопственикот Аутомакедонија АД , поради сеуште тековниот процес на
ликвидација и наплата на побарувања и подмирување обврски, и тековното
функционирање и извештаи на на ликвидациониот управник, менаџментот и
одборот на директори во 2019 година одлучи за резервирање на одреден износ дел на исправка на вредност на побарувањето (утврден и согласно завршната
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-

-

-

-

сметка на АутоОне Ниш), кој ќе биде дефинитивен познат и конечен во 2020
година, каде ќе имаме соодветна исправка на побарувањето на Аутомакедонија
АД од АутоОне Ниш.
зголемување на вкупната набавна вредност на продадени производи за 35%,
пораст на трошоците за амортизација за 7% (или за 1,2 милиони денари)
зголемување на расходите за плата (кое главно се должи на флуктуацијата на
работната сила – и зголемувањето на бројката на вработени во одредени
сектори со позитивен тренд на работење) за 6%
зголемување на материјалните трошоци за 4%
намалување на нематеријалните трошоци за 13% како најголем ефект поради
промена на начинот на ефектуирање на дополнителните задолжувања за возила
кои во 2019 се евидентираат директно преку набавната вредност.
зголемување на трошоците за реклама за 67% што пак има директен и позитивен
ефект и на зголемената продажба на возила / и сервисни услуги,
зголемување на трошоците за адм.интелект услуги како и дополнителни трошоци
и отпишувања поради вонредниот судски спор со Агронова и спроведени
тужбени предмети кои за целите на БУ претставуваат трошок на периодот.
зголемени трошоци за камати за 12% и покрај намалените каматни стапки
поради повлекување на финансиски средства за реализација на проектот за
продажба на автобуси на рати, користење на дополнителен кредит за
инвестиција во деловниот објект кај Хубо, користење на финансиски средства за
исплата и затварање на банкарските обврски на поврзаниот субјект АутоОне
Ниш во Ерсте Банка Србија и користење на краткорочни кредити за обртни
средства.

ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ
Данок на добивка
Нето добивка по оданочување
Резервен Фонд
НЕТО ДОБИВКА
Бруто профитна маржа (GROSS PROFIT / INCOME)
Оперативна профитна маржа (EBIT / INCOME)
Нето профитна маржа (NETO PROFIT / INCOME)

EBITDA
EBIT
Net write off - one time expense (Вонредни еднократни ставки)
EBT
NET PROFIT

10,468,644

5,734,060

-45%

160,702

642,372

300%

10,307,942

5,091,688

-51%

515,397

254,584

-51%

9,792,545

4,837,104

-51%

15.9%
3.5%
2.2%

17.7%
3.7%
0.9%

32,707,729
15,233,874
10,468,644
10,307,942

38,211,659
19,537,904
-8,448,017
5,734,060
5,091,688

17%
28%
-45%
-51%

Добивка пред оданочување за 2019 година изнесува 5.734.060 мкд
Данок на добивка изнесува 641.894 мкд
Износот кој треба да се внесе во Задолжителна општа резерва согласно Статутот,
законски се издвојува до 1/5 од Основната главнина на Друштвото , а до 5% од
добивката, изнесува 254.584 мкд.
Бруто профитната маржа за 2019 година изнесува 17.7% и е поголема од редовно
работење во 2019 во однос на 2018 што е показател за успешната оперативна година за
Аутомакедонија АД.
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Оперативната профитна маржа за 2019 година изнесува 2.1% намалена во однос на
2018 поради вонредните опративни расходи во 2019 година.
EBITDA како показател во најголем дел на ликвидното оперативно работење и показател
на успешноста на оперативното работење на Аутомакедонија АД, како и можноста за
отплата на краткорочниот дел од долгорочните кредити и успешноста од оперативно
работење пред амортизација и камати во 2019 година , прилагодена (adjusted) за
вонредниот настан (резервација – исправка на вредност на побарување од АутоОне
Ниш) , во 2019 изнесува 38.211 илјади мкд во однос на 2018 – 32.707 илјади мкд,
зголемен за 17% во однос на 2018.
EBIT (Добивка пред даноци и камати) во 2019 изнесува 19.538 илјади мкд во однос на
2018 15.233 илјади мкд што е зголемување за 28%.
Во продолжение, како дел од Годишниот Извештај за Аутомакедонија АД и
транспарентниот детален преглед на работењето, се презентирани Билансот на
состојба за 2019 вс 2018 како и кратки менаџерски P&L прегледи по години со
финансиски индикатори.

Финансиски показатели

KFI

Степен на задолженост (vs Средства)

Dept ratio

Општа Ликвидност (отпим.2)

Liq.ratio

Тековна ликвидност (отпим.1)

Q.Liq.ratio

Просечен број на денови на напл.на
побарувања

Recivablesavg.pay. Days

Просечен број на денови на обрт на залихите

Stock trn. Days

Просечен број на денови на плаќање на
обврските

Liabilities avg.pay. Days

Коефициент на обрт на вкупни с-ва (Вкупни
приходи / Вкупни с-ва)

Revenue / Total
Assets

Коефициент на обрт на постојани с-ва (Вкупни
приходи /Постојани с-ва)

Revenue / Tng.
Assets

Коефициент на економичност (Вкупни приходи /
Вкупни расходи)
Revenue / Costs
Принос на главнина (Добивка / Главнина)

ROE

Поврат на средства (Добивка / Вк.Средства)

ROA

Бруто маржа

EBIT (%) GPM

Нето профитна маржа

NP (%) NPM

Нето профитна маржа (без вонредни настани) *(%) NPM
Поврат на инвестиран капитал

*ROIC
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА (B S)
АУТОМАКЕДОНИЈА АД

АКТИВА
Материјални средства
Недвижности
Земјиште
Градежни објекти постројки опрема
Транспортни средства
Алат , погонски и канцелариски мат.
Материјални средства во подготовка
Нематеријални средства
Останати нематеријални средства
Долгорочни финансиски вложувања
Долгорочни финансиски средства
Вложување во подружници
НЕТЕКОВНА АКТИВА -СРЕДСТВА
Парични средства и парични еквиваленти
Побарувања од купувачите (кратк. побарувања)
Побарување од поврзани субјекти
Побарување од поврзани субјекти
Залихи
Краткорочни финансиски средства
ТЕКОВНА АКТИВА - СРЕДСТВА
Други тековни средства (АВР)
ВКУПНА АКТИВА
Вонбилансна актива
Обврски и Акционерски капитал
Основна главнина
Акумулирана добивка
Резерви
Ревалоризациони резерви
Сопствени акции (-)
Добивка загуба за деловната година
ВКУПЕН КАПИТАЛ (Главнина + резерви)
Краткорочни обврски спрема добавувачи
Тековни даночни обврски
Обврски по заеми и кредити
Обврски по основ на учество во резултат
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ -ПАСИВА
Долгорочни обврски
Други долгорочни обврски и резерв.а за ризици и трошоци

2018

2019

343,323,054
273,682,202
11,929,761
261,752,441
17,950,759
7,691,039
43,999,054
62,692
62,692
3,452,270
0
3,452,270
346,838,016
7,780,419
58,692,060

92,774,452
0
159,246,931
994,507
507,079,454
0

353,257,043
267,468,238
11,929,761
255,538,477
25,003,578
6,905,409
53,879,818
52,347
52,347
3,390,790
0
3,390,790
356,700,180
8,291,059
108,931,205
8,702,811
14,993,676
100,137,439
584,619
241,640,809
1,099,393
599,440,382
0

139,889,572
72,927,322
80,825,754
0
8,000,000
10,468,644
296,111,292
25,411,953
365,601
39,421,306
6,195,076
71,393,936
91,172,187

139,889,572
72,927,322
91,133,696
0
8,000,000
5,091,688
301,042,278
19,555,703
3,181,462
64,756,233
6,195,076
93,688,474
149,252,598

0

8,448,017

НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ - ПАСИВА

91,172,187

157,700,615

Одложено плаќање на трош. и прих. (ПВР)

48,402,039

47,009,015

ВКУПНИ ОБВРСКИ - ПАСИВА

162,566,123

251,389,089

ВКУПНИ ОБВРСКИ И КАПИТАЛ
Вонбилансна пасива

507,079,454
0
0

599,440,382
0
0

Кредитна задолж. (во однос на Средства)

32.1%

41.9%

Кредитна задолженост (во однос на Капитал)

44.1%

71.1%

НЕТО ОБРТЕН КАПИТАЛ (МКД)

87,852,995

117,952,335

НЕТО ОБРТЕН КАПИТАЛ (ЕУР)

1,428,504 €

1,917,924 €
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Аутомакедонија АД

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје
Финансиски показатели

KFI

2014

2015

2016

2017

2018

2019

просек за
дејноста 2019

Степен на задолженост (vs Средства)

Dept ratio

37.6%

29.8%

20.4%

29.8%

32.1%

40.5%

38.2

Општа Ликвидност (отпим.2)

Liq.ratio

2.3

3.11

3.02

1.9

2.2

2.5

2.57

Тековна ликвидност (отпим.1)

Q.Liq.ratio

1.23

1.52

1.43

1

1

1.51

0.7

Просечен број на денови на напл.на
побарувања

Recivablesavg.pay. Days

66

64

53

53

52

74

81

Просечен број на денови на обрт на залихите

Stock trn. Days

60

71

61

67

83

70

278

Просечен број на денови на плаќање на
обврските

Liabilities avg.pay. Days

58

47

42

69

21

15

112

Коефициент на обрт на вкупни с-ва (Вкупни
приходи / Вкупни с-ва)

Revenue / Total
Assets

0.8

0.9

1

0.9

0.9

0.9

0.8

Коефициент на обрт на постојани с-ва (Вкупни
приходи /Постојани с-ва)

Revenue / Tng.
Assets

1.2

1.3

1.5

1.3

1.3

1.5

3.5

Коефициент на економичност (Вкупни приходи /
Вкупни расходи)
Revenue / Costs

1.0%

1.0%

1.1%

1.0%

1.0%

1.0%

1.1

Принос на главнина (Добивка / Главнина)

ROE

3.1%

5.4%

13.0%

4.3%

3.5%

1.7%

7.2

Поврат на средства (Добивка / Вк.Средства)

ROA

1.6%

3.1%

8.7%

2.6%

2.0%

0.8%

Бруто маржа

EBIT (%) GPM

2.0%

3.9%

9.1%

2.9%

3.5%

2.1%

6.3

Нето профитна маржа

NP (%) NPM

1.9%

3.6%

8.5%

2.9%

2.3%

1.0%

5.8

1.9%

3.6%

5.8%

2.9%

2.3%

2.6%

11.9%

5.0%

3.9%

Нето профитна маржа (без вонредни настани) *(%) NPM
Поврат на инвестиран капитал

*ROIC

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАДОЛЖЕНОСТ И ЛЕВЕРИЏ

2014

2015

2016

2017

4.4%

2018

2019

*with adjusted NOPAT

'000 мкд

Вкупно долг. кредити
Тековен дел на догорочни кредити (дел кој доспева за 1г)
Вкупно долгорочни кредити
Краткорочни кредити и позајмици
ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАДОЛЖЕНОСТ
Показател на долг
Показател на задолженост (во однос на
капиталот)
Покриеност на камата

Debt Ratio
Gearing/Levarage
Ratio

120,950
(52,264)
68,686

84,889
(56,395)
8,494

40,624
(34,763)
5,861

63,544
(10,072)
53,472

91,172
(21,630)
69,542

149,253
(22,066)
127,186

26,182

11,914

7,300

42,661

39,421

64,756

37.6%

29.8%

20.4%

29.8%

32.1%

40.5%

60.2%
2

38.3%
3

16.9%
6

36.5%
4

44.1%
5

71.1%
6

Аутомакедонија АД е средно задолжена компанија, воедно и на групациско ниво, со
степен на задолженост од 40,5% и со потенцирање на година каде што имавме/имаме
тековно напоредни инвестициски активности во деловен објект во Злокуќани, активни
кредитни изложености за реконструкција на деловната зграда во Центар и Стаклара,
кредитна задолженост за деловно проектно финансирање на јавна набавка на автобуси,
кредитна задолженост за затварање на кредитните обврски на АутоОне Ниш кон Ерсте
Банка Србија, каде Аутомакедонија АД се јавуваше како гарант а потоа и кредитор –
сите наведени со вкупна вредност на задолженост преку банкарски долгорочни кредити
од 2.400.000 еур во најголем дел капитални инвестициски кредити.
Краткорочните кредити се користат за премостување на тековни обврски и за
ликвидносни потреби и трајни обртни средства.
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КРАТОК МЕНАЏЕРСКИ ОСВРТ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ за Аутомакедонија АД
(000 МКД)
-

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
БИЛАНС НА УСПЕХ
ROIC (Поврат на инвестиран капитал)

Поединечен Биланс на Успех – Аутомакедонија АД
000 MKD

БИЛАНС НА СОСТОЈБА - СКРАТЕНА ФОРМА
МКД

2015

2016

2017

2018

2019

СРЕДСТВА
Тековни средства
Парични средства и парични еквиваленти
Побарувања од купувачи
Побарување поврзани субјекти други основи
Залиха
Краткорочни финансиски средства

898

3,556

9,386

7,780

8,291

94,045

68,711

60,634

58,692

117,634

-

-

-

-

14,994

73,170

72,416

81,632

92,774

100,137

493

-

-

-

585

10,698

263

3,585

995

1,099

179,304

144,946

155,237

160,241

242,740

257,302

273,652

327,731

343,386

353,309

3,142

3,142

3,142

3,452

3,391

439,748

421,740

486,110

507,079

599,440

Краткорочни обврски кон добавувачи

24,836

24,678

32,481

25,778

22,737

Краткорочни обврски за кредити

11,914

7,300

42,500

39,421

64,756

9,402

13,813

6,570

6,195

6,195

46,152

45,791

81,551

71,394

93,688

84,889

40,614

63,544

91,172

149,253

56,085

51,324

49,874

48,402

47,009

-

-

-

-

8,448

187,126

137,729

194,969

210,968

298,398

АВР -однапред платени трошоци
Вкупни тековни средства
Недвижности и опрема (материјални и нематеријални с-ва)
Вложување во подружници
ВКУПНИ СРЕДСТВА - АКТИВА
ОБВРСКИ
Тековни обврски

Обврски по основ на учество во резултатот
Вкупно тековни обврски
Долгорочни обврски за кредити
ПВР Однапред пресметани трошоци
Останати обврски и резерви
ВКУПНИ ОБВРСКИ
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
Одновна главнина

131,889

131,889

131,889

131,890

131,890

Акумулирана добивка

85,968

107,972

85,557

83,396

78,019

Резерви

34,765

44,150

73,695

80,826

91,134

ВКУПЕН КАПИТАЛ

252,622

284,011

291,141

296,111

301,042

ВКУПНИ ОБВРСКИ И КАПИТАЛ - ПАСИВА

439,748

421,740

486,110

507,079

599,440

Капитал & Пасива
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БИЛАНС НА УСПЕХ - СКРАТЕНА ФОРМА

АУТОМАКЕДОНИЈА АД

МКД

2015

2016

2017

2018

2019

ПРИХОДИ (Net sales)

289,525

332,084

348,101

349,888

471,841

Набавна вредност на продадени производи (COGS)

213,545

247,028

269,557

282,885

381,188

Бруто добивка (Gross Profit)

75,980

85,056

78,544

67,003

90,653

Останати приходи

61,670

57,122

63,335

84,112

51,927

137,650

142,178

141,879

151,116

142,580

Бруто плати

41,191

42,234

45,852

40,624

42,937

Оперативни расходи

71,793

68,145

74,431

84,720

66,517

112,984

110,379

120,283

125,345

109,454

Оперативна добивка (OP)

24,666

31,799

21,596

25,771

33,126

Приходи од дивиденда

12,330

15,607

10,608

6,937

5,085

Добивка пред амортизација, камата и даноци (EBITDA)

36,996

47,406

32,204

32,708

38,212

Амортизација (-)

14,263

14,958

15,844

17,474

18,674

Добивка пред даноци и камати (EBIT)

22,733

32,448

16,360

15,234

19,538

-

8,448

ВКУПНО КОМЕРЦИЈАЛЕН НЕТО ПРИХОД
РАСХОДИ

ВКУПНИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Исправка на вредност на побарување - резерва (-)
Вонредни пиходи (+) судски спор

11,800

Камата

8,118

4,504

3,730

4,765

5,356

14,615

39,744

12,630

10,469

5,734

888

2,855

-

161

642

13,727

36,889

12,630

10,308

5,092

6%

7%

0%

2%

11%

21,352

30,117

16,360

15,000

17,349

ROIC Analysis
Краткорочни и долгорочни обврски (Book Value of Debt )
Капитал и резерви (Book Value of Equity )
Вложување во подружници
Парични средства и парични еквиваленти

96,803
252,622
3,142
898

47,914
284,011
3,142
3,556

106,044
291,141
3,142
9,386

130,593
296,111
3,452
7,780

214,009
301,042
3,391
8,291

ИНВЕСТИРАН КАПИТАЛ (Book Value of Invested Capital )

345,385

325,227

384,657

415,472

503,369

ROIC

-

Добивка пред оданочување (EBT)
Данок на добивка
НЕТО ДОБИВКА (NET PROFIT)
Tax rate assumption

НЕТО ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (NOPAT)

8.72%

5.03%

3.90%

4.18%

Согласно наведеното, со користење на прилагодениот НОПАТ со исклучување за
вонредниот настан од ликвидација на АутоОне врз резултатот на Аутомакедонија, со
ROIC за 2019 год.од 4.4% - индикатор за поврат на инвестиран капитал , може да се
наведе дека Аутомакедонија АД е value creator.
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3.1.2. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО на АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје
АМ Церт дооел Скопје е во 100% сопственост на Аутомакедонија АД Скопје. Согласно
презентираните финансиски резутлатит АМ Церт дооел ја заврши 2019 година со
позитивен финансиски резултат во вредност од НЕТО ДОБИВКА – 340.375 мкд.
ФИНАНСИСКИ Р Е ЗУЛТ АТ
АМ ЦЕ Р Т - 2019 година
БИЛАНС НА УСПЕ Х

мкд

АМ ЦЕ РТ
ПР ИХОДИ
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2017

Камати
Провизии
Позитивна курсна разлика
Приходи од технички преглед
Приходи од хомолигации
Приходи од тахограф и
Приходи од ЦЕ МТ
Приходи од менаџмент системи
Приход од АМ Академија
Приходи од процена и вештачење
Приход Битола
Други приходи / Дивиденда
В КУПНИ ПР ИХОДИ

1.
2.
3.
4.
5.

Р АСХОДИ
Набавна вредност на трг.стока
Вредн.усогласување на кратк.побар.
Материјални трошоци
Канцелариски мат ./хиг иена/пом.мат
Е л.енерг ија, г ориво, парно
Пот .резервни делови
От пис на сит ен инвет нар
ПТТ + т ранс.услуг и(+адм.т акси)
Услуг и за одржување
Кирии, закуп, лизинг , наем
Ком.услуг и, дог .дело,т акси/УО дог о
Аморт изација
Нематеријални трошоци
Р ег рес
Дневници за службено пат ување
Р еклама,репрезент ,спонзорст ва
Осиг урување
Данок на имот и др.даноци
Придонеси, чланарини, т акси
Банкарски услуг и
Адвокат ски, адм.т акс.,инт елект .услуг и
Трошоици реф акт урирање
Допол.т рошоци, казни,кап.заг .,от писи
Камат и и нег .курсна разлика
Одобрен рабат
Плати
В КУПНИ Р АСХОДИ
Б Р УТ О ДОБ ИВ КА
Данок на добивка

НЕ Т О ДОБ ИВ КА по оданочув ање
Р езервен ф онд
10. НЕ Т О ДОБ ИВ КА
Нето проф итна м аржа

E B IT
E B T DA

2018

2019 vs
2018

2019

49,907
48,113
5,751
17,935,133
13,917,651
44,715
1,230,525
4,365,108
252,250
1,978,161
2,217,532
6,264,827

32,884
47,499
6,430
17,762,658
17,107,922
164,334
2,026,950
3,429,943
317,876
1,737,293
3,424,730
4,664,386

776
52,186
481
18,513,993
18,704,092
140,300
1,916,750
3,130,589
319,847
350,320
3,636,052
258,558

-98%

48,309,673

50,722,905

47,023,944

-7%

6,246

41,226

54,489

32%

13,987,138

-2%

14,275,647

-1%

14,905,557
780,869
231,400
161,139
26,272
490,178
507,786
9,757,599
1,993,155
957,159

14,268,303
729,969
269,973
71,370
52,633
714,314
336,334
9,706,964
1,466,960
919,786

13,481,297

10%
-93%
4%
9%
-15%
-5%
-9%
1%
-80%
6%
-94%

681,785
262,536
109,812
4,221
768,058
348,168
9,652,455
1,220,603
939,500
14,418,789

383,332
314,502
1,669,131
610,894

405,558
241,459
1,753,579
663,058

431,541
203,150
1,298,990
645,485

159,258
359,726
7,010,975
1,816,382
1,147,985
9,112

240,714
526,332
8,033,196
1,653,594
883,478
17,821

120,174
393,139
7,393,121
3,487,217
287,425
15,405

17,096,976

18,800,944

18,146,130

-3%

45,490,076

47,529,262

46,463,404

-2%

2,819,597

3,193,643
0

560,540
220,165

-82%

2,819,597
0
2,819,597

3,193,643
0
3,193,643

340,375
0
340,375

-89%

5.8%

6.3%

0.7%

2,828,709
3,776,756

3,211,464
4,113,429

575,945
1,720,20550

АМ Церт дооел Скопје во 2019 година оствари позитивен финансиски резултат во износ
од Нето добивка по оданочување во износ од 340.375,00 мкд што е за 89% помала од
претходната година како најдиректен ефект од тоа што во 2019 нема приход од
дивиденда од друштвото Европски возач каде АМ Церт беше сопственик до 2018 година
- Приходите – ВОДЕЧКИ - од технички преглед и хомогација се зголемени 4% и 9%
аналогно во 2019 во однос на 2018
- Вкупните расходи се намалени за 2%
- Данок на добивка изнесува 220.165 мкд поради големиот износ непризнаени
трошоци.
Напомена: Во вкупните приходи во износ од 50.722.905,00 мкд во 2018 е евидентирана и
дивидендата од СИЦ Европски Возач Штип во износ од 4.592.000,00 мкд. која практично
во 2019 година нема да се појави во приход / добивка на друштвото АМ ЦЕРТ дооел.
АМ ЦЕРТ дооел во 2019 оствари 100% во однос на планот за реализација на приходите ,
но имаше вонредни активности во однос на вредносно усогласување на побарувања и
тужени побарувања и згоемување на трошокот за провизии за посредници.

АМ ЦЕРТ дооел 2019
50,000,000

47,023,944

46,463,404

40,000,000

30,000,000
20,000,000
10,000,000

560,540

0
2019

ВКУПНИ ПРИХОДИ

ВКУПНИ РАСХОДИ

НЕТО ДОБИВКА
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Во продолжение како дел од годишната сметка на АМ ЦЕРТ дооел е презентиран и
Билансот на Состојба со 31.12.2019 година.
мкд

Б ИЛАНС НА СОСТ ОЈ Б А
АМ ЦЕ Р Т ДООЕ Л

2018

2019

АКТИВА
4,598,282 4,069,073
Материјални средства
Недвижности
0
0
Земјиште
0
0
Градежни објекти постројки опрема
0
0
Транспортни средства
543,912
479,949
Алат , погонски и канцелариски мат.
4,054,370 3,589,124
Материјални средства во подготовка
0
0
0
0
Нематеријални средства
Останати нематеријални средства
0
0
0
0
Долгорочни финансиски вложувања
Долгорочни финансиски средства
0
0
Вложување во подружници
0
0
4,598,282 4,069,073
НЕТЕКОВНА АКТИВА -СРЕДСТВА
Парични средства и парични еквиваленти
2,897,330 1,786,271
Побарувања од купувачите (кратк. побарувања)
5,650,875 4,729,388
Залихи
499,032
471,564
Краткорочни финансиски средства
339,118
493,265
9,386,355 7,480,488
ТЕКОВНА АКТИВА - СРЕДСТВА
Други тековни средства (АВР)
0
68,001
13,984,637
11,617,562
ВКУПНА АКТИВА
Вонбилансна актива
0
0
Обврски и Акционерски капитал
Основна главнина
310,000
310,000
Акумулирана добивка
6,485,774 6,485,774
Резерви
62,000
62,000
Ревалоризациони резерви
0
0
Сопствени акции (-)
0
0
Добивка загуба за деловната година
3,193,643
340,375
10,051,417 7,198,149
ВКУПЕН КАПИТАЛ (Главнина + резерви)
Краткорочни обврски спрема добавувачи
3,578,637 3,893,900
Тековни даночни обврски
353,698
525,513
Обврски по заеми и кредити
885
0
Обврски по основ на учество во резултат
0
0
3,933,220 4,419,413
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ -ПАСИВА
Долгорочни обврски
0
0
Други долгорочни обврски и резерв.а за ризици и трошоци
0
0
0
0
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ - ПАСИВА
Одложено плаќање на трош. и прих. (ПВР)
0
3,933,220 4,419,413
ВКУПНИ ОБВРСКИ - ПАСИВА
ВКУПНИ ОБВРСКИ И КАПИТАЛ

13,984,637 11,617,562
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3.1.3. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АМ Брокер АД
АМ Брокер АД Скопје е дел од Групацијата Аутомакедонија како Друштво чија дејност е
посредување при осигурување на сите видови неживотни осигурувања со понуди од
сите осигурителни компании на пазарот. Аутомакедонија има сопственост со 40% во
Друштвото и наведениот износ припаѓа како дел од добивката на АМ Брокер во облик
на дивиденда на Аутомакедонија АД.
Во 2019 АМ Брокер оперираше со 10 експозитури и 14 вработени. 2019 беше успешна
година за АМ Брокер со 12% зголемување на приходите и 28% зголемување на
трошоците – поради вонреден отпис / вредносно усогласување на побарување.
Добивката пред оданочување изнесува 4.852.718 мкд со 30% намалување во однос на
2018.
АМ Б Р ОКЕ Р
40% сопственост на акции од страна на Аутомакедонија
Посредување при осигурување на сите видови животни и неживотни осигурувања
В о 2019 година оперира со 11 експозитури и 14 вработени

АМ Б Р ОКЕ Р

2015

2016

2017

2018

2018 vs
2017

2019

2019 vs
2018

ПР ИХОДИ

13,043,130

17,471,019

21,402,141

24,417,509

14%

27,326,033

12%

Р АСХОДИ

10,009,148

11,423,059

15,002,338

17,561,561

17%

22,473,315

28%

Добив ка пред оданочув ање

3,033,982

6,047,960

6,399,803

6,855,948

7%

4,852,718

-29%

Данок на добивка

187,763

640,643

615,717

839,825

36%

649,192

-23%

НЕ Т О Добив ка по оданочув ање

2,846,219

5,407,317

5,784,086

6,016,123

4%

4,203,526

-30%

Р езервен ф онд

0

346,112

0

0

#DIV/0!

0

НЕ Т О Добив ка

2,846,219

5,061,205

5,784,086

6,016,123

4%

4,203,526

Нето добивката на АМ Брокер АД во 2018 година изнесува 4.203.526 мкд по данок на
добивка од 649.192 мкд.
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-30%

АМ Б Р ОКЕ Р АД

Б ИЛАНС НА СОСТ ОЈ Б А
2018

АКТИВА
334,964
Материјални средства
Недвижности
0
Земјиште
0
Градежни објекти постројки опрема
0
Транспортни средства
0
Алат , погонски и канцелариски мат.
334,964
Материјални средства во подготовка
0
45,681
Нематеријални средства
Останати нематеријални средства
45,681
0
Долгорочни финансиски вложувања
Долгорочни финансиски средства
0
Вложување во подружници
0
380,645
НЕТЕКОВНА АКТИВА -СРЕДСТВА
Парични средства и парични еквиваленти
6,221,737
Побарувања од купувачите (кратк. побарувања) 8,054,594
Залихи
0
Краткорочни финансиски средства
0
14,276,331
ТЕКОВНА АКТИВА - СРЕДСТВА
Други тековни средства (АВР)
5,892,919
20,549,895
ВКУПНА АКТИВА
Вонбилансна актива
0
Обврски и Акционерски капитал
Основна главнина
3,075,150
Акумулирана добивка
8,743,178
Резерви
886,844
Ревалоризациони резерви
0
Сопствени акции (-)
0
Добивка загуба за деловната година
6,016,123
18,721,295
ВКУПЕН КАПИТАЛ (Главнина + резерви)
Краткорочни обврски спрема добавувачи
1,656,237
Тековни даночни обврски
172,363
Обврски по заеми и кредити
0
Обврски по основ на учество во резултат
0
1,828,600
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ -ПАСИВА
Долгорочни обврски
0
Други долгорочни обврски и резерв.а за ризици и трошоци0
0
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ - ПАСИВА
Одложено плаќање на трош. и прих.
0
(ПВР)
1,828,600
ВКУПНИ ОБВРСКИ - ПАСИВА
ВКУПНИ ОБВРСКИ И КАПИТАЛ

20,549,895

2019
276,491
0
0
0
0
276,491
0
118,625
118,625
0
0
0
395,116
4,911,097
7,781,539
0
100,000
12,792,636
6,972,099
20,159,851
0
3,075,150
9,759,301
886,844
0
0
4,203,526
17,924,821
2,137,785
97,245
0
0
2,235,030
0
0
0
0
2,235,030
20,159,851
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3.1.4. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
СИЦ АМ Битола Дооел Битола
СИЦ АМ Битола дооел во 2019 година оствари вкупен приход во износ од 29.282.668 мкд
и позитивен финансиски резултат – нето добивка од 5.844.256 мкд. И покрај тоа што и
вториот дел од вонредната Донација (неопходна) која ја спроведе СИЦ АМ Битола кон
Општина Битола за изградба на полигон , дел во 2018, остатокот во 2019 година е
спроведена во износ од 5.710.000 мкд , сепак успеа да ствари големо зголемување на
добивката во однос на 2018 година.
ФИНАНСИСКИ Р Е ЗУЛТ АТ
СИЦ АМ Б ИТ ОЛА - 2018 година
Б ИЛАНС НА УСПЕ Х
СИЦ АМ ДООЕ Л Б итола

2018

2019

2018 vs
2017

ПРИХОДИ

1 Р едовни приходи

23,316,459

26,551,209

2 Останати приходи
В купно приходи

78,607
23,395,066

2,731,459
29,282,668

1 Плата

9,925,587

10,385,890

2 Материјални трошоци

4,896,693

3,967,134

Канцелариски материјал
415,383
Трошоци за енергија и гориво
643,894
ПТТ
459,636
Транспортни услуги и патни трошоци
15,164
Административни такси
10,364
Услуги за одржување и останато тековно раб.
92,910
Трошоци за рез.делови и мат.одрж
272,049
Закупнина (кирија)
1,683,544
Комунални услуги/останати трош и загуби од продажба на материјали
122,240
Останати трош за врабoтените
Амортизација
1,181,509

213,260
631,355
318,292
15,760
5,449
15,760
153,770
1,828,164
18,847
4,612
761,865

25%

Р АСХОДИ

3 Нематеријални трошоци

7,444,194

7,725,550

506,425
758,288
277,775
313,547
35,757
5,552,402

438,048
681,519
285,816
360,583
50,657
5,908,927

22,266,474

22,078,574

-1%

Б Р УТ О ДОБ ИВ КА

1,128,592

7,204,094

538%

ДАНОК НА ДОВИКА

765,103

1,359,838

78%

НЕ ТО ДОБИВКА по данок на добивка

363,489

5,844,256

1508%

363,489

5,844,256

1508%

Трошоци за реклама
Адвокатски, интелектуални и административни услуги
Репрезентација, рекламен материјал, граф ички услуги
Регрес за годишен одмор
Осигурување
Банкарски услуги
Други трошоци ( ДОНАЦИЈ А 2018 / 2019 )

В купно расходи

Законски резерви

НЕ Т О ДОБ ИВ КА
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Предметната донација во 2018 СИЦ АМ Битола ја спроведе со повлекување на
долгорочен кредит за кој Аутомакедонија АД пристапи кон долг од НЛБ Банка, кој во
Билансот на состојба се ефектуира во делот на долгорочни обврски.
Б ИЛАНС НА СОСТ ОЈ Б А
СИЦ АМ ДООЕ Л Б итола

Актива
1 Парични средства и парични еквиваленти
2 Побарувања од купувачите (кратк. побарувања)
3 Залихи
4 Краткорочни финансиски средства
5 Други тековни средства (АВР)
6 Тековна актива
7 Материјални средства и вложувања во недвиж.
8 Долгорочни финансиски вложувања
9 Нематеријални средства
10 Долгорочни финансиски средства
11 Други средства
12 Вкупна актива
13 Вонбилансна актива

2018

2019

5,912,177
137,833
0
0
0
6,050,010
2,900,583
0
6,559
0
0
8,957,152
0

11,052,261
95,714
0
0
0
11,147,975
2,175,208
0
0
0
0
13,323,183
0

Обврски и Акционерски капитал
14 Краткорочни обврски
963,312
15 Одложено плаќање на трошоци и приходи
0
16 Тековни обврски
963,312
17 Долгорочни обврски
5,000,000
18 Други долгорочни обврски и резерв.а за ризици и трошоци
0
5,000,000
19 Нетековни обврски
5,963,312
20 Обврски
21 Капитал
310,000
22 Акумулирана добивка
2,090,544
23 Резерви
229,807
24 Ревалоризациони резерви
0
25 Добивка загуба за деловната година
363,489
2,993,840
26 Вкупен капитал

1,151,755
0
1,151,755
3,333,332
0
3,333,332
4,485,087
310,000
2,454,033
229,807
0
5,844,256
8,838,096

8,957,152

13,323,183

27 Вкупно Обврски и капитал
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3.1.5. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АУТО 1 РЕНТ ДООЕЛ
АУТО 1 РЕНТ
100% сопственост на Аутомакедонија
Понуда на услуги рент-а-кар и оперативен лизинг
Оперативно започнат во м 02/2019
Вработени - 1
Склучени договори во 2019 за рент-а-кар услуги се 5 со вредност од 62.693 еур
Вредност на основни средства со 31.12.2019 со кои ја обавува дејноста во вредност од 6.635.723 мкд

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ - Ауто 1 Рент
БИЛАНС НА УСПЕХ
Ауто 1 Рент

2019
ПРИХОДИ

Редовни приходи
Останати приходи
Вкупно приходи

2,294,392
4,924
2,299,316

РАСХОДИ
Набавна вредност на продадени производи
Трошоци за суровини и материјали
Услуги со карактер на материјални трош
Останати трошоци од работењето
Трошоци за вработени
Материјални трошоци
Амортизација
Останати расходи - неотпишана вредност на прод.о.с.
Вкупно расходи

10,878
171,660
222,542
754,142
11,209
477,967
1,494,690
3,143,088

БРУТО ДОБИВКА
ДАНОК НА ДОВИКА

НЕТО ДОБИВКА

-843,772
0

-843,772

Ауто 1 Р ент во својата прва година од оперативно ф ункционирање оствари негативен ф инансиски
резултат во вредност од 843.772 мкд, со приходи од 2.999.316 мкд и расходи од 3.143.088 мкд (во кои е
вклучена и неотпишаната вредност на продадените возила , и најклучната ставка во оваа дејност амортизација - во вредност од 466.967 мкд.
Планските проекции за 2020 и биснис плановите ќе бидат презентирани во поединечен менаџерски
извештај.
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Б ИЛАНС НА СОСТ ОЈ Б А
Ауто 1 Р ент

2019

Актива
Парични средства и парични еквиваленти
Побарувања од купувачите (кратк. побарувања)
Залихи
Краткорочни финансиски средства
Други тековни средства (АВР)
Тековна актива
Материјални средства и вложувања во недвиж.
Долгорочни финансиски вложувања
Нематеријални средства
Долгорочни финансиски средства
Други средства
Вкупна актива
Вонбилансна актива

163,954
488,811
0
0
0
652,765
6,635,723
0
0
0
0
7,288,488
0

Обврски и Акционерски капитал
Краткорочни обврски кон добавувачи
Обврски за заеми
Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)
Тековни обврски
Долгорочни обврски
Други долгорочни обврски и резерв.а за ризици и трошоци
Нетековни обврски
Обврски
Основна Главнина
Запишан Неуплатен капитал (-)
Акумулирана добивка
Резерви
Ревалоризациони резерви
Добивка / загуба за деловната година
Вкупен капитал

7,318,695
500,000
0
7,818,695
0
0
0
7,818,695
310,000
0
3,565
0
0
-843,772
-530,207

Вкупно Обврски и капитал

7,288,488
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3.1.6. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АУТО ОНЕ Доо Ниш

АУТО ОНЕ НИШ во целиот период од своето постоење (од 2015 година), од оперативното
работење остварува загуби. По детално направената анализа, беше заклучено дека –
поради слабата продажба на возила во регионот, исклучително високите трошоци на
оперирање (договорени од претходното раководство) а за чие намалување не постоеше
разбирање и согласност од сопствениците на објектот што се користеше под наем,
Управниот одбор го прифати предлогот на генералниот директор и донесе одлука за
негово ликвидирање. Процесот на ликвидација е сеуште во тек и во 2020 година и во
текот на подготвување на овој извештај со целосно следење на состојбата од страна на
менаџментот во координација со ликвидациониот управител. Поради неизвесноста на
неговото завршување и посебно пролонгирања од објективни и неконтролни причини
поради новонастанатата вонредна состојба на глобалната пандемија, која ја зафати и
Србија во овој период, се направени пресеци и состојби како директен ефект на
Аутомакедонија АД во финансиските резултати за 2019 година, со резервации на
исправка на вредност на побарувањето што го има Аутомакедонија АД со 31.12.2019,
претходно детално образложени во овој извештај.
Негативниот капитал на АутоОне со 31.12.2019 изнесува 8.448.018 мкд.
Поединечно се разгледувани ликвидационите извештаи од ликвидациониот управник и
земени во предвид во периодот на финансиско ефектуирање на процесот на ликвидација
врз Аутомакедонија АД.
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Б ИЛАНС НА СОСТ ОЈ Б А
АУТ О ОНЕ НИШ

Актива
Парични средства и парични еквиваленти
Побарувања од купувачите (кратк. побарувања)
Залихи
Краткорочни финансиски средства
Други тековни средства (АВР)
Тековна актива
Материјални средства / постројки и опрема
Долгорочни финансиски вложувања
Нематеријални средства
Долгорочни финансиски средства
Други средства
Вкупна актива
Вонбилансна актива

2018

2019

419,978
3,659,435
11,941,754
4,094,524
2,057,683
22,173,375
8,609,547
0
1,146,863
0
0
31,929,785
0

1,721,076
860,798
0
449,158
472,084
3,503,116
1,238,049
0
1,352,683
0
0
6,093,848
0

35,268,244

14,541,865

417,894

0

Тековни обврски
35,686,138
Долгорочни обврски
Други долгорочни обврски и резерв. за ризици и трошоци
Нетековни обврски
35,686,138
Обврски
Капитал
1,254,202
Акумулирана добивка
40,000
Загуба од претходни години
-2,294,768
Резерви
0
Ревалоризациони резерви
0
Добивка / Загуба за деловната година
-2,755,788
Вкупен капитал
-3,756,354

14,541,865

31,929,785

6,093,848

Обврски и Акционерски капитал
Краткорочни обврски
Одложено плаќање на трошоци и
приходи (ПВР)

Вкупно Обврски и капитал

14,541,865
1,254,202
0
-4,592,141
0
0
-5,110,079
-8,448,017
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3.1.7. Финансиски показатели за поврзани друштва

АМ ЦЕРТ ДООЕЛ

Финансиски показатели

KFI

Степен на задолженост (vs Средства)
Dept ratio
Коефициент на обрт на вкупни с-ва
(Вкупни приходи / Вкупни с-ва)
Revenue / Total Assets
Коефициент на обрт на постојани с-ва
(Вкупни приходи /Постојани с-ва)
Revenue / Tng. Assets
Коефициент на економичност (Вкупни
приходи / Вкупни расходи)
Revenue / Costs
Принос на главнина (Добивка / Главнина) ROE
Поврат на средства (Добивка / Вк.Средства)ROA
Нето профитна маржа
NP (%) NPM
Поврат на инвестиран капитал
*ROIC

АМ БРОКЕР АД

СИЦ БИТОЛА

2018

2019

2018

2019

2018

2019

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

3.6

4.0

1.2

1.4

2.6

2.2

11.0

11.6

64.1

69.2

8.1

13.5

1.1%
31.8%
22.8%
6.3%

1.0%
4.7%
2.9%
0.7%
4.8%

1.4%
32.1%
29.3%
24.6%

1.2%
23.5%
20.9%
15.4%
33.6%

1.1%
12.1%
4.1%
1.6%

1.3%
66.1%
43.9%
20.0%

*продажба на
удели од
Европски Возач

*донација
Општина Битола
полигон

4. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Согласно приложените финансиски извештаи, евидентно е дека македонските компании
во Групацијата (Аутомакедонија, АМ Церт, АМ Брокер, СИЦ АМ Битола) во 2019 година
остварија позитивен финансиски резултат.
Притоа, ако се изземат клучните вонредни активности во 2019 година :
- Направената исправка на вредноста на побарување од фирмата во ликвидација
Ауто Оне Ниш / која краткорочно го оптоварува билансот на успех на
Аутомакедонија, но на долг рок ќе го релаксира истиот (затворајќи ја
нефункционалната компанија во рамки на групацијата)
- Направената донација на СИЦ АМ Битола, за градење полигон за полагање на
практичниот дел на испитите во Битола (неопходен за продолжување на дејноста)
Moже да се заклучи дека фирмите во Групацијата забележаа, коректно и зголемено
остварување на планските проекции.
Дополнително, продолжуваат мерките за стабилизирање на фирмите, алоцирање и
отстранување на слабите точки, поставување на модерни организациски методи, а
активно се бараат и нови проекти – во и надвор од автомобилската дејност, кои имаат
за цел континуирано – да го диверзифицираат ризикот и да го овозможуваат
очекуваниот раст и развој на Групациско ниво.
Финансиските токови во фирмата се стабилни, ликвидноста се држи на ниво над
просекот во дејноста, степенот на задолженост е на коректно ниво (имајќи ја во предвид
сериозната инвестициска повеќенасочна активност во последните неколку години –
изградба на новиот сервисен комплекс во Стаклара, реновирањето на деловната зграда
во Центар, инвестициите во тек за изградба на новиот објект во Злокуќани.)
Сметководствено финансиското затварање на фискалната 2019 година се спроведе
согласно сметководствено – финансиските практики и политики, согласно меѓународните
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сметководствени стандарди со спроведување на завршната пресметка за 2019 година
по што беа презентирани и усвоени конечните финансиски извештаи и показатели за
пооделните компании, сектори и Групацијата, вклучително и извештаите од овластените
ревизори.
Врз основа на остварените резултати за поединечните компании и сектори во 2019
година и врз основа на поединечните менаџерски извештаи, со детална анализа на
реалните стратешки чекори и проектирани инвестициони, пазарни, кадрови и маркетинг
реорганизацики активности, менаџерскиот тим на компаниите на Групацијата,
објективно, реално и со цел да бидат предизвикувачки и мотивирачки, ги постави
планските проекции за 2020 година.
4.1 Вонредна состојба COVID -19
Секако, планските проекции за 2020 на менаџментот / изработени кон крајот на 2019
година не ги имаа предвид неочекуваните ефекти, ризици и штети од глобалната
пандемија со вирусот COVID – 19.
Покрај директниот ефект од воведените вонредни состојби од 17.03.2020 година во
нашата земја, кои предизвикаа:
 Отежнато или одложено реализирање на однапред договорени зделки
(дел од клиентите ја одложија договорената набавка на возила, производи
и стоки),
 Отежната реализација на договори (кризата предизвика намалена
мобилност на возните паркови на најголемиот дел од компаниите и
институците, што пак предизвика забавено реализирање на договорите за
одржување, сервисирање на возила и набавка)
 Отежната наплата (компаниите соочени со неизвесната иднина – потешко
ги плаќаа своите обврски),
 Директно ограничување на времето на работење на фирмите на
Аутомакедонија, преку воведените забрани за движење (полициски
часови),
 Општа паника во државата, која кај граѓаните во еден временски период,
комплетно го запре интересот за инвестирање, набавка на возила, па и
сервисирање на истите и го смени нивниот фокус само кон извршување на
најнеопходните купувања,
 Намалување на кадровскиот потенцијал на компаниите до 10%, како
резултат на директните мерки на Владата за ослободување на родителите
кои чуваат деца и хронично болните луѓе,
 Воведени заштитни мерки, согласно препораките на Владата (редуцирање
на физичкото присуство на работници на едно место, набавка и
имплементација на средства за заштита, дезинфекција на просторот,
овозможување работа од дома за процесите кои тоа го дозволуваат)
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Се почувствуваа сериозни последици и од глобалните мерки (во светот) за борба против
вирусот кои предизвикаа:
 Нарушување на ланецот на набавка (голем дел од компаниите
добавувачи на Аутомакедонија – од автомобилскиот бизнис) ги затворија
фабриките, суспендираа на одредено време производните процеси,
 Дел од веќе порачаните возила – беа од срана на добавувачите
превземани и пласирани на други пазари,
 Сеуште владее сериозна неизвесност околу динамиката на продолжување
на активностите (по завршување на вонредните мерки во светот).
Имајќи предвид дека во моментот на изготвување на материјалот, кризата не е
завршена, сеуште владее опасност од здравствена гледна точка (од релевантни извори
како што е и Светската Здравствена Организација се потенцира можноста за нови
удари на вирусот), имајќи предвид дека проекциите за ефектите на економијата во
државата и на светсо ниво се менуваат на дневна основа, а најавени се и предвремени
парламентарни избори кои редовно влијаат на перформансите на компаниите,
исклучително е тешко во моментов да се изготви предвидување (план) базиран на
сериозна деловна практика.
Од тие причини, менаџментот на Аутомакедонија, смета дека во моментов, најважната
задача и предизвик се да се:
 Задржи и обезбеди ликвидноста на компанијата,
 Задржи и обезбеди соработката со домашните и странски партнери,
 Продолжи оперативноста на фирмите, со максимален фокус на
внимателен пласман на производите и услугите во фирмите,
 Продолжи со активностите за наплата на побарувањата,
 Зајакне агресивниот пристап во продажните активности, за привлекување
на што е можно повеќе клиенти и квалитетна подготовка за периодот на
заздравување на бизнисот и економијата.
А врз база на овие приоритети, и новата реалност предизвикана од пандемијата на
Ковид 19, логично е да не се предвидува пораст на приходите и пораст на добивката во
фирмите од Групацијата.
Во моментов, како логично димензионирање на планските проекции – се поставуваат
резултатите постигнати во минатата, 2019 година, со веќе дел познати активности кои
нема да се повторат во 2020 година. Поради ликвидацијата на Ауто Оне Ниш, се
очекува и сериозно намалување на негативниот ефект на оваа компанија врз
консолидираниот биланс, па врз база на тоа – се предвидува и вкупната добивка на
групацијата да оствари сериозен пораст (од 12.9 милиони на 17.5 милиони денари).
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АУТОМАКЕДОНИЈА
ГРУПАЦИЈА

*ПЛАН 2020
МКД

АУТОМАКЕДОНИЈА АД

АМ ЦЕРТ ДООЕЛ

АМ БРОКЕР

СИЦ АМ БИТОЛА

АУТО 1 РЕНТ
ДООЕЛ

АУТО ОНЕ ЛИКВИДИРАНА

Консолидиран
*без елиминации

продажба и сервисирање на
возила и резервни делови, опрема
и изработка на модиф.на моторни
возила

испитно/инспекци., лаб.
испитувања и калибрации,
сертиф. дејности и менаџ.
системи

брокерско друштво, кое
работи на сите видови
осигурување

сообраќајно испитен
центар со лиценца од
страна на МВР за регион
Битола

давање под закуп на
возила

овластен дилер и
сервисер за Opel на
територијата на Р.
Србија

2006

2014

2015

2018

2015

90

45

14

25

1

0

175

Приходи ('000 мкд)
Расходи ('000 мкд)
ЕБТ ('000 мкд)
Нето добивка ('000 мкд)

528,853,089
521,119,029
7,734,060
7,734,060

47,023,944
46,463,404
560,540
310,540

27,326,033
22,473,315
4,852,718
4,202,718

29,282,668
22,078,574
7,204,094
6,404,094

2,299,316
3,143,088
-843,772
-843,772

121,500
458,500
-337,000
-337,000

634,906,929
615,736,472
19,170,457
17,470,457

Контролирано учество
Неконтролирано учество
Вкупна добивка АМ АД

7,734,060

310,540

1,681,087
2,521,631

6,404,094

-843,772

-337,000

14,948,826
2,521,631
17,470,457

Дејност
Основана
Број на вработени

Групација АМ

*ПРОЕКТИРАН НА ОСНОВА 2019 ВО ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
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ИЗ В Е Ш Т А Ј
за работењето на Управниот одбор на “Аутомакедонија”
АД Скопје за 2019 година

Скопје, јуни 2020 година
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ИЗВЕШТАЈ
за работењето на Управниот одбор на
Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2019 година
Согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото,
Управниот одбор секоја година поднесува Извештај за својата работа до Собранието на
акционерите на Аутомакедонија АД Скопје.
Управниот одбор, како орган со најшироки овластувања во управувањето на
Друштвото, односно во вршењето на сите работи поврзани со водењето на работите и
на тековните активности, ја извршуваше својата функција и задачи во создавање на
услови за законито, рентабилно и економично работење на Друштвото.
Во текот на 2019 година Управниот одбор во континуитет ја следеше и
насочуваше работата, одржуваше редовни седници на кои беа разгледувани сите
известувања и податоци што се однесуваа на редовното работење на друштвото:
извештаи за финансиското работење, состојби на побарувања и обврски во земјата и
странство, трошоците на работењето, расправаше за прашања од тековното работење
и во согласност со тоа донесуваше соодветни одлуки, препораки, заклучоци и насоки за
остварување на планските задачи и решавање на тековните прашања.
Информација за донесени одлуки за извештајниот период:
Во извештајниот период се одржани повеќе седници на Управниот одбор.
Содржински одлуките се однесуваа на
издвојуваме следниве:






прашања од тековното работење, ги

Усвојување на извештајот од Централната пописна комисија за извршениот
попис на средствата и изворите на средствата за Аутомакедонија АД Скопје,
извештаите на пописните комисии на АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје, СИЦ АМ ДООЕЛ
Битола, и на АУТО ОНЕ Ниш, со состојби како во извештаите на пописните
комисии и усвојување на предлозите за отпис на побарувања, со состојба
31.12.2018;
Разгледување на информацијата за состојбата и бизнис планот на компанијата ,
како и носење на одлука за пренамена на приоритетната дејност на фирмата
регистрирана како испитен центар за возила, во фирма со дејност рента-кар и
оперативе лизинг и промена на назив на фирмата во АУТО 1РЕНТ ДООЕЛ Скопје;
Разгледување на информација во врска со текот на изградба на објектот ХубоЗлокукани, Поднесено е барање за измени во тек на градба т.е додавање на плус
1 кат. Донесе одлука Аутомакедонија да продолжи со изградба на објектот до
комплетирање и ставање во оперативна функција за да може објектот да ги
врака финансиските вложувања во него.
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Разгледување на материјали по точките од дневниот ред за ХХИИ- та седница на
Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје и свикување на
Собрание на акционери;
Донесе одлука за усвојување на Годишниот план на Аутомакедонија АД Скопје и
Годишните планови на фирмите керки на Аутомакедонија АД Скопје;
Управниот одбор по разгледување на информацијата дека Аутомакедонија е
избрана за најповолен понудувач за јавна набавки, спроведена од страна на
Договорниот орган ЈП за просторни и урбанистички планови од Прилеп, за
набавка на нископодни автобуси од марката ИСУЗУ, ја утврди и потребата за
кредитно задолжување, за реализација на инвестиционата деловна активност.
Управниот одбор по целосно направена анализа на финнсиските и
нефинансиските параметри на бизнисот во Р.Србија, донесе заклучок дека
фирмата Ауто Оне- Ниш е нефукционална, поради: високи оперативни трошоци,
ограничен капацитет, слаб пазарен потенцијал, ниски маржи, човечки потенцијал,
нови стандард на трошоци на Опел и високите трошоци за камата и
амортизација, по што донесе одлука за затварање на фирмата АУТО ОНЕ Ниш,
Р.Србија.
Преглед и презентација на резултатите во Групацијата Аутомакедонија, со
состојба 30.06.2019 год.
Управниот одбор ја разгледа информацијата за реконструкција на објектот
воСтаклара, со цел објектот да се прилагоди на законските барања да стане
овластено место за ЦЕМТ прегледи.
Разгледување на извештајот за финансиското работење со состојба
30.09.2019година.
Одлука за редовен попис за 2019 година со состојба 31.12.2019 година.

Управниот одбор во остварување на обврските кон акционерите, чии интереси
примарно ги претставува и во остварување на обврските кон останатите вработени,
обезбеди компетентен менаџмент, адекватни планови и обезбеди вршење на работни
активности за остварување на утврдената деловна политика за тековната 2019 година.
Управниот одбор по анализа на сите елементи од работењето на компанијата,
заклучи дека се постигнатите позитивни резултати во 2019 година.
Според претходно изнесеното, се предлага Собранието на акционери на
Аутомакедонија, да го усвои Извештајот за работењето и одобри работењето на
Управниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје за 2019 година.

АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
Управен одбор
Џон Јоновски, Претседател, с.р.
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ИЗ В Е Ш Т А Ј
за работењето на Надзорниот одбор на “Аутомакедонија”
АД Скопје за 2019 година

Скопје, јуни 2020 година
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И З В ЕШ Т А Ј
за работењето на Надзорниот одбор на
АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје за деловната 2019 година
Согласно член 380 од Законот за трговските друштва и овластувањата утврдени
во Статутот на Друштвото, Надзорниот одбор на Аутоомакедонија АД Скопје во
тековната 2019 година вршеше надзор на работењето на управувањето во друштвото
преку седници чии точки на дневен ред беа во надлежност на Надзорниот одбор,
определени со
Закон; точки предложени од страна на Управниот одбор како
информации за работењето и актуелните настани и состојби во Друштвото во
извештајниот период. Преку одржување на седници вршеше надзор на работењето и
управувањето на Управниот одбор, го контролираше и вршеше надзор на законитото и
финансиското работење на Друштвото.
Со разгледување на одлуките, финансиските извештаи и предлозите разгледувани
од Управниот одбор, Надзорниот одбор вршеше контрола во сите сегменти од
работењето на Друштвото.
Согласно Законот за трговските друштва еден месец пред одржување на
Годишното собрание, Надзорниот одбор ги разгледа материјалите по точките на
дневниот ред и донесе одлуки кои се од проширена надлежност, точно прецизирана во
Законот за трговските друштва: доставување на Извештајот од Внатрешниот ревизор и
Планот за внатрешна ревизија за наредната година кои ќе бидат доставени до
Собранието за донесување одлуки по истите;
Информацијата за инвестиционо
вложување во деловниот објект на ул: Скупи во населбата Злокуќани, Информацијата за
кредитно задолжување за оперативно работење за проектно финансирање на јавната
набавка на Договорниот орган ЈП за просторни и урбанистички планови во Прилеп за
нископодни автобуси од марката Исузу.
На седницата од 25.09.2019 год. на Надзорниот одбор му беа презентирани
финансиските резултати во Аутомакедонија АД Скопје, со состојба 30.06.2019 год. и
финансиските реезултати на Групацијата Аутомакедонија, со состојба 30.06.2019 год;
Беше разгледана и забелешката од ревизорската куќа Мур Стивенс во врска со
наведената основна главница во тековната состојба, при што е констатирано дека е
направена техничка грешка во Централниот регистар и истата е отстранета и
усогласена; беше разгледан пресекот на активности во објектот Хубо, градежните
активности на
објектот во кругот на поранешна Стаклара; активности околи
затварањето на фирмата Ауто Оне Ниш; реализацијата на Големата зделка - Автобуси
на ЦНГ во Прилеп; предлогот за нови проекти- Пјаџо, Санг Ѕонг, Њу Холанд;
На истата седница беше констатирана поднесената оставка на членот на
Надзорниот одбор Кирил Колемишевски, поради негово именување на функцијата Заменик министер за економија.
На седницата од 24.12.2020 год. Надзорниот одбор го разгледа Извештајот за
финансиското работење со состојба 30.09.2019 г. и
плановите за работа по
организациони единици за 2020 г., Информацијата за затворање на обврските со
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банкарските гаранции од Шпаркасе кон ЕРСТЕ Банк Р. Србија за Ауто Оне Ниш, како и
понуди за следните фази и активности за објектот Хубо.
Финансиските резултати Надзорниот одбор ги следеше во континуитет преку
искажани податоци: Биланс на успех, Биланс на состојба, Извештај за паричен тек и
Извештај за промените во капиталот.
Од претходно изнесеното и континуираното следење на финансиските резултати и
работењето на Управниот одбор, Надзорниот одбор констатира дека Управниот одбор
своите активности ги обавувал во рамките на своите надлежности, согласно законските
прописи, Статутот и други акти на Друштвото. Во континуитет е следена ликвидноста и
економски стабилната состојба на Друштвото за целиот претходен период. Тоа се
потврдува и од финансиските резултати и од бонитетот на фирмата.
На основа погоре изнесеното Надзорниот одбор му предлага на Собранието на
акционерите на "Аутомакедонија" да го усвои предложениот Извештај и да ја одобри
работата на Надзорниот одбор.

АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
Надзорен одбор,
Виолета Дуковска, Претседател, с.р
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ИЗВЕШТАЈ
за работата на Внатрешната ревизија за 2019 година

Скопје, јуни 2020 година
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Годишен Извештај за работењето на
Внатрешнaта ревизија во 2019 година
Согласно одлука 5092 на Надзорниот Одбор на Аутомакедонија АД Скопје, од
28.12.2010, за работа на Внатрешна Ревизија во Друштвото како и донесениот
Правилник за работа, Внатрешната Ревизија вршеше ревизорски прегледи и во
2019година, кои беа предвидени со Годишниот План за работа на Внатрешната ревизија
од 08.04.2019, одобрен и усвоен од Надзорниот Одбор на Аутомакедонија АД.
Врз основа на Планот за 2019 година, Внатрешниот ревизор го оценуваше
функционирањето на системите во остварување на целите на Друштвото.
Ревизорските активности и техники кои беа употребувани во текот на ревизијата се:
набљудување, интервјуа со вработените, проверување на документи, тестирања и
аналитички постапки.
При евалуацијата на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешна контрола
во ревидираните процеси и активности во текот на 2019 година, Внатрешната Ревизија
се раководеше од најзначајните компоненти и цели на системите на интерната контрола
т.е. дали ревидираните процеси или активности се регулирани со политики и процедури,
дали се имплементира адекватна поделба на овластувања и одговорности,
адекватноста на ИТ поддршката, како и тоа дали системот на интерна контрола
овозможува минимизирање на трошоците.
За своето работење Внатрешната Ревизија поднесува Годишен Извештај на
разгледување и одобрување. Извештајот ги содржи следните информации

1.

I.

Опис на извршени ревизорски прегледи во 2019 година

II.

Општа оценка на Внатрешната Ревизија

Извршени ревизорски прегледи во 2019 година

1.1. Редовни ревизии – оперативни (централни, дислоцирани организациони ревизии)
Согласно Годишниот План за Внатрешна Ревизија за 2019 година, беа направени
ревизии во следните области:
Ред
бр.

1.

Област на ревизија

Кадар
Прием на нов кадар и систем на
спроведување обуки

број на
ревизии

Период

Препораки

да

2

Април
Октомври

Ниво
на
ризици
Низок
ризик
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2.

Сметководствено работење
Систем на контрола на обврски и
побарувања

3

3.

Продажба
Продажба / Договори со клиенти и
Договори по тендери - Јавни Набавки

3

4.

Сметководство
Работа на пописни комисии

2

5.

Усогласување со законски прописи
Животна средина и БЗР

2

Мај
Јули
Ноември

да

Низок
ризик

Јуни
Септемвр
и
Декември

//

//

Март
Ноември

//

//

да

Низок
ризик

Март
Август

Внатрешната ревизија ги потврди следните констатации за ревидираните области како
во продолжение
1. Кадар
Прием на нов кадар и систем за спроведување обуки - од увид во случајни
примероци на досиеја на вработени, ВР констатира дека таа архива во
континутиет се води и евидентира правилно. Досиејата тековно се ажурираат со
дополнителни нови сертификати со кои се стекнале вработените, од обуки
корисни за извршување на дејностите на Друштвото. Обуки се спроведуваат и кај
постојниот и кај нововработениот кадар, мегутоа препорака на ВР е
посистематско пренесување на знаењата на сите нивоа што ги засега
соодветната обука. Тој пренос на информации се случува и постојат записи за
тоа, мегутоа впечатокот на ВР е дека не секогаш и не секаде тоа се одржува.
Знаењето е важна алатка во унапредувањето на вработените како поединци, а и
целиот систем на компанијата и затоа е потребно внимание за соодветно
менаџирање на тие процеси.
2. Сметководствено работење
Систем за контрола на обврски и побарувања – Со Упатство за спроведување
на процедура за плаќање на обврските е јасно дефиниран процесот од
создавање на обврската, барање за нејзино плаќање, преку одобрувањето па
се до реализацијата на плаќањето. ВР имаше на увид и неколку периодични
прегледи на листа на обврски, како предмет на план за плаќања, при што
заклучокот е дека таквото континуелно следење на обврските и нивното
спроведување низ процес на одобрување па до чинот на плаќање, дава
можност за соодветно менаџирање на одливот на средства. Во однос на
контролата на побарувањата, редовно се ажурираат прегледи на побарувања
со пресеци на динамика која води сметка за роковите на доспевање без оглед на
тоа дали се поставени на основа на закон, по потпишани договори или во рамки
на интерес на деловната соработка, на основа кои се реагира навремено до
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конечна наплата или евентуално утужување. Прегледите се разменуваат со
раководните лица, одговорни по сектори, заради превземање на активности за
наплата и ажурирање со цел во секој момент актуелна сметководствена состојба
која е соодветна на фактичката. Одредени пропусти се забележани во текот на
документацијата, што може да предизвика успорување на динамиката на точно
следење на доспевањата на обврските и побарувањата, а последователно на
тоа и неможност да се има увид во точна состојба на обврските па и
побарувањата со коминтентот / состојба на картица т.е. Извештај за отворени
ставки (ИОС). Затоа ВР предлага превентивно да се направат некои измени со
цел да се избегне текот да зависи од субјективни причини – ненавремено
разменување на информација, ненавремено книжење и сл. а се во прилог на
стекнување актуелни ссотојби со коминтентите заради роковите за плакање и
наплата и планирање на паричниот тек.
3. Продажба
Договори со клиенти и Договори по тендер – јавни набавки. На ВР по случаен
избор и беа доставени на увид Договори со клиенти – правни лица (за производи
и услуги) и физички лица (за продадени возила). Впечатокот на ВР е дека во
континутиет се води грижа за соодветно поставување на услови во Договорите,
соодветно на клиентот и предметот на договорот, а при тоа истите се ревидираат
и се прават измени каде се цени за потребно. Одобрените попусти се согласно
пропишани кампањи и договарања за спроведување на акции на компанијата.
При тоа, контролата е со цел за да се минимизира ризикот од намалување на
остварените приходи. Овластени лица и понатаму да вршат постојана контрола
на излезните фактури, а за секое изземање од договорните услови, да има писмен
доказ за одобрување. Договорите по добиените тендери се дел од системот на
јавни набавки. Последователно договорите за добиени тендери се поставени на
сервер, за да лицата што оперативно ја реализираат договорената услуга, имаат
увид за примена на условите. Контролата по овие договори се врши повторно со
проверка на излезните фактури. За тоа се води посебна евиденција и контрола.
4. Сметководствено работење
Работа на пописни комисии – Пописот во компанијата се прави еднаш во
годината, на крајот на календарската година, по Решение за пописни комисии со
план за работа, по Упатство за извршување на попис на средствата и обврските.
ВР имаше увид во Извештаите, по завршување на пописот за 2018, како и во
подготовките за пописот за 2019. Констатирано е дека е соодветно постапено и по
законските обврски и задоволена е потребната евиденција за попишаното што ке
и користи и на компанијата.
5. Усогласување со законски прописи
Животна средина и БЗР – Овој дел на внатрешната контрола се однесува на
задоволување на законските прописи и обврските што Компанијата ги има по таа
основа. Компанијата постапува согласно Закон и има пропишано процедури
како дел од ИСМ кои се управуваат со примена на упатства и постапување по
нив. Секоја забелешка или препорака од надлежните институции е земена
предвид и постапено е по неа.
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1.2. Специјални ревизии – вонредни
Специјални, вонредни ревизии во 2019 не беа спроведени.

II. Општа Оценка на Внатрешната Ревизија
Врз основа на поединечните ревизорски прегледи, извршени преку проверка на
избрани примероци, набљудување на процесите и интервјуа со вработените,
Внатрешната Ревизија стекна уверување дека генерално интерните контроли се
спроведуваат на задоволително ниво.
Активностите се во согласност со имплементираните политики и процедури, стандардите
за финансиско известување, контролните практики и применливите закони и регулативи.
Ваквата оценка упатува на тоа дека, било кој од утврдените пропусти за кои е дадена
препорака од страна на ВР нема значително влијание врз ефективноста на оперативното
или финансиското известување, прекршување на политиката, закон или регулатива или
пак дека ја намалува контролата.
Фактот што не е утврден наод од повисок ризик укажува на иницијативи за постојано
подобрување на контролните процеси на Компанијата со цел нејзино поуспешно и
поефикасно работење.
АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје
М-р Ирина Мисаиловска, дипл.екон.
Внатрешна ревизија
03.03.2020
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Годишен план за Внатрешна ревизија 2020
Годишниот план обезбедува неопходни информации во врска со обемот на
ревизорските проекти на Службата за внатрешна ревизија – СВР, како и оперативните
активности и административните работи за 2020 година.
Во продолжение, прикажана е анализата на обемот и покриеноста на одделните
проекти на внатрешната ревизија, како и планираното време за извршување на
ревизијата.

I.

Расположиви човечки ресурси на СВР

Аутомакедонија АД Скопје,како Друштво со посебни обврски за известување, ја
организираше оваа служба со назначување на Раководител на службата

1

Административни
активности
Оценка на Персонал

2

Вработувања

3

Судски Процеси
Вкупно човек / денови

1
2
3

Оперативни
активности
Обука за персоналот
Изработка на Годишен план за
ревизија
Изработка на сумарни
извештаи на ревизијата /
годишни, полугодишни/
Вкупно човек / денови

Годишниот План за Службата за внатрешна ревизија
(СВР) за 2019 год беше исполнет
Службата работеше, а ќе продолжи и во 2020 година
да работи со еден вработен, назначен и за
Раководител на СВР
непредвидени
1 /186
за работа на ревизии според
Планот на СВР за 2020
Човек / Денови
0
1/1
1/5

1/ 6

II. План за ревизија за 2020 година
II.1. Редовни (оперативни) ревизии
(Централни ревизии, дислоцирани организациони ревизии)
За 2020 година се планирани 10 ревизии / наведени во деталниот план
Дистрибуцијата за вкупното време на СВР за ревзиорски активности по одделни области
на ревизија е прикажано во следната табела
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Р.бр. Област на ревизија

1

2

3

4

5

Набавки
Спроведување и контрола на
процесот
Продажба
Политика на одобрување на
попусти на цени по кои се
продаваат производите / услугите
Сметководство
Систем за евиденција и контрола
на обврски и побарувања
Архива
След и дистрибуција на влезни и
излезни документи
Осигурување
Осигурување на имот и
вработени

Ревизии
оперативни

Број на
ревизии што
ќе се извршат

ВКУПНО
човек/денови

оперативна

3

1/50

оперативна

2

1/30

оперативна

2

1/30

оперативна

2

1/30

оперативна

1

1/10

II.2. Вонредни / специјални ревизии
Во 2020 година бројот на Специјални т.е. вонредни ревизии ќе зависи од бројот на
пријави и дојави на клиенти или сознанија за неправилно работење на персоналот

Р.бр.
1
2

Област на ревизија
Приговори и дојави од
клиенти
Незаконско или погрешно
работење на персоналот

Ревизии
специјални

Број на
ревизии што
ќе се извршат

ВКУПНО
човек/денови

специјална

1/10

специјална

1/10

Доколку е потребно, времето планирано за редовните ревизии ќе биде наменето за
Специјална ревизија за која е проценето дека е важно да се спроведе, заради
стекнување корист за ефективноста во работењето и интерната контрола.
Исто така, доколку се оцени за потребно, времето планирано за некоја од планираните
ревизии, може да се пренамени за друга ревизија за која ќе е потребно повеќе време од
тоа што е наведено во Планот за 2020.
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Детален план за ревизии во 2020
бр

Назив на ревизијата

II.1.

Оперативни ревизии

1
2

3

4

5

Набавки
Спроведување и контрола на процесот
Продажба
Политика на одобрување на попусти на
цени по кои се продаваат производите /
услугите
Сметководство
Систем за евиденција и контрола на
обврски и побарувања
Архива
След и дистрибуција на влезни и
излезни документи
Осигурување
Осигурување на имот и вработени
ВКУПНО човек / денови

Оперативни

Дисл.орг.един.

Специјални

ВК

3

2

2

2

1
1 / 150

Ревизии на дисл.орг.единици
II.2.

II.3.

II.4.

ВКУПНО
Специјални ревизии
Предвидено време
Човек / денови
ВКУПНО човек-денови
Периодични мониторинг и корективни
мерки
Предвидено време
Човек / денови
ВКУПНО за ревизија човек/денови
Вкупно за оперативни активности
човек/денови
СЕ ВКУПНО
човек/денови

1/20
1 / 20

1/10
1 / 180
1/6
1 / 186
АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје
М-р Ирина Мисаиловска, дипл.екон.
Внатрешна ревизија
03.03.2020
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ИЗ В Е Ш Т А Ј
за консолидираните финанси
ски извештаи

Скопје, јуни 2020 година
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80

81

82

83

84

85

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К И за:
 Усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната
сметка за 2019 г.;

 Усвојување на Годишната сметка за 2019 г.;
 Усвојување на одлуката за распределба на добивката;
 Усвојување на Извештајот за работењето на “Аутомакедонија”
А.Д Скопје за деловната 2019 г.;

 Одобрување на работата на Управниот одбор и Надзорниот
одбор за 2019 г.;

 Одобрување на годишниот извештај за работа на Внатрешната
ревизија за 2019 г.;

 Усвојување

на
консолидираната
годишна
консолидираните финансиски извештаи за 2019 г.;

сметка

и

 Именување на Ревизор на Годишната сметка за 2020 г. и Ревизор
за консолидираната годишна
финансиски извештаи за 2020 г.;

сметка

и

консолидираните

 Именување на член на Надзорен одбор;
 Деловно спроведување на договорот за јавна набавка на
договорниот орган АД ЕСМ Подружница РЕК БИТОЛА за набавка
на автобуси од марката Исузу;

 Известување и Одлука за голема зделка;
 Одобрување на продажба на сопствени акции.

Скопје, јуни 2020 година
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Врз основа на член 480. од Законот за трговски друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXIII-та седница одржана на 29.06.2020
година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот на ревизорите за финансиското работење на
“Аутомакедонија” АД Скопје за тековната 2019 година

Член 1.
Се усвојува Извештајот на ревизоритe за финансиското работење на
“Аутомакедонија”АД Скопје за 2019 год., во се како во текстот на Извештајот. Се
усвојува поединечниот ревизорски извештај за 2019 со мислење, и консолидираниот
ревизорски извештај за 2019 год.

Одлука бр.

/ 29.06.2020 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва и член 35. од Статутот
на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXIII-та
седница одржана на 29.06.2020 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2019
година

Член 1.
Се усвојува Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2019
година:

- Приходи од редовно работење
- Трошоци од редовно работење
- Добивка пред оданочување
- Данок на добивка
- Добивка за финансиската год.
- Резерви
- Нето добивка

528.853.089 ден.
523.119.029 ден.
5.734.060 ден.
642.372 ден.
5.091.688 ден.
254.584 ден.
4.837.104 ден.
Член 2.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр.

/ 29.06.2020 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Врз основа на член 487. од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот
на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXIII-та
Седница одржана на 29.06.2020 година ја донесе следната

ОД Л У К А
за распределба на добивката по Годишната сметка за 2019 година

Остварената бруто добивка според билансот на успехот се утврдува на износ од
5.734.060 денари.
Данокот на добивка поради користење на поволноста на реинвестирана добивка
изнесува 642.372 денари.
Износот кој треба да се внесе во Задолжителната општа резерва, која треба да
се издвои, согласно Статутот изнесува 254.584 денари. Законска обврска е да се
издвојува до 1/5 од основната главница на Друштвото.
Нето добивката за распределба се утврдува на износ од 4.837.104 денари.
Износот од 4.837.104 ден ќе се распредели на име реинвестирана добивка.

Одлука бр.

/ 29.06.2020 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXIII-та Седница на ден
29.06.2020 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за работењето на
“Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2019 година

Член 1.
Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Аутомакедонија АД Скопје за
деловната 2019 година.
Член 2.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр.

/ 29.06.2020 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXIII-та Седница на ден
29.06.2020 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на работата на Управниот одбор на
“Аутомакедонија” А.Д. Скопје за 2019 година

Член 1.
Се одобрува работата на Управниот одбор на “Аутомакедонија” АД Скопје за
2019 година.
Член 2.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр.

/ 29.06.2020 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXIII-та Седница на ден
29.06.2020 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на работата на Надзорниот одбор на
“Аутомакедонија” А.Д. Скопје за 2019 година

Член 1.
Се одобрува работата на Надзорниот одбор на “Аутомакедонија” АД Скопје за
2019 година.

Член 3.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр.

/ 29.06.2020 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXIII-та Седница на ден
29.06.2020 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за работењето на
Внатрешната ревизија за деловната 2019 година и усвојување на Планот за
внатрешна ревизија за 2020

Член 1.
Се усвојува Извештајот за работењето на Внатрешната ревизија Скопје за
деловната 2019 година.
Се усвојува Планот за внатрешна ревизија за 2020 година.
Член 2.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр.

/ 29.06.2020 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Врз основа на член 504 и 505 од Законот за трговските друштва Собранието на
“Аутомакедонија” АД Скопје на XXIII-та седница одржана на 29.06.2020 година ја донесе
следната

О Д Л У К А
за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски
извештаи за деловната 2019 година
Член 1.
Се усвојува консолидираната годишната сметка на Аутомакедонија АД Скопје за
2019година, ревидирана од овластен ревизор, со следните остварени финансиски
резултати:
1. Вкупно консолидирани
приходи
2. Вкупно консолидирани
расходи
3. Консолидирана добивка од
редовно работење пред
оданочување
4. Данок на непризнаени расходи
5. Консолидирана добивка од
редовно работење по
оданочување
- Нето добивка на акционерите
на матичното друштво
- Неконтролирано учество

655.285.532
639.544.822

15.740.710
2.871.472

12.869.238
10.347.122
2.522.116

Член 2.
Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр.

/ 29.06.2020 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Врз основа на член 479. од Законот за трговски друштва и член 27. од Статутот на
“Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД
Скопје на XXIII-та седница одржана на 29.06.2020 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за именување на ревизор на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје и
ревизор за консолидираната годишна сметка за тековната 2020 година

Член 1.
За ревизор на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за тековната
2020 година се именува Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.
Член 2.
За ревизор на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски
извештаи за тековната 2020 година се именува Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС
ДОО Скопје.
Член 3.
Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр.

/ 29.06.2020 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Врз основа на член 383 ст1 т.3. од Законот за трговските друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXIII-та седница одржана на 29.06.2020
година ја донесе следната

О Д Л У К А
за избор на член на Надзорен одбор на Друштвото на
“Аутомакедонија” АД Скопје
Член 1.
За член на Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје, за период до
27.04.2023 година, додека трае мандатот на другите членови на Надзорниот одбор, се
избира:
1. Искра Клинкарова
Член 2.
За членот на Надзорниот одбор се определува месечна награда во износ од
8.000,00 денари.
Член 3.
Се овластува Генералниот директор на Друштвото да ја спроведе постапката за
упис преку овластен регистрационен агент.
Член 4.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.
О б р аз л о ж е н и е
Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје согласно Статутот
на
Друштвото, со одлука на Собрание на акционери избра член на Надзорниот одбор,
поради неотповиклива оставка на Кирил Колемишевски - член на Надзорниот одбор,
врз основа на што се донесе одлука како во диспозитивот.
Одлука бр.

/ 29.06.2020 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва, Собранието на
акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXIII-та Седница на ден
29.06.2020 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за деловно спроведување на Договор за јавна набавка

Член 1.
Се одобрува деловно спроведување на Договорот за јавна набавка со
Договорниот орган АД ЕСМ – Скопје Подружница Битола за набавка на автобуси и
нивно сервисирање за потребите на РЕК Битола, во вкупна вредност од 104.194.000,00
денари.
Член 2.
Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр.

/ 29.06.2020 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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До Собрание на акционери
на Аутомакедонија АД Скопје
ПРЕДМЕТ: Известување за голема зделка
Постапката за голема зделка е регулирана во член 455 и член 456 од Законот за
трговски друштва.
Согласно Член 456 точка 5 од Законот, Надзорниот одбор на Собранието му
поднесува писмено известување со предлог за големата зделка и препорака за
одобрување.
Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје предлагa склучување на
Договор за задолжувањето со ХАЛК БАНКА АД Скопје на рамката на Голема зделка
(користење на кредити за нови инвестициони активности, гаранции, обртни средства и
сл.) во износ од 2.300.000 еур во денарска противвредност.
Со потпишување на овој рамковен кредит вкупната вредност на кредитната
рамка во ХАЛКБАНК АД Скопје од тековните 2.300.000 еур во денарска противвредност
(одобрена на 28.06.2019 година) ќе изнесува 4.600.000,00 еур во денарска
противвредност.
Целта на ова задолжување и потпишување на оваа рамка на голема зделка во
ХАЛКБАНК АД Скопје во износ од 2.300.000 еур е постигнување на поповолни услови на
кредитирање разгледани и усвоени од органите на управување и затварање на
постоечката кредитна рамка во Шпаркасе Банка АД Скопје на износ од 2.000.000 еур.
Структурата на задолжување со кредити и кредитни рамки со месец 05/2020
година е следна:
АУТОМАКЕДОНИЈА АД
ПРЕГЛЕД ОБВРСКИ БАНКИ

Шпаркасе банка
Вкупно
Халк Банка
Вкупно
НЛБ
Вкупно
ВКУПНО

КРЕДИТИ
Долгорочни кредити
Краткорочни кредити
ГАРАНЦИИ + пристап.

05.2020.
ИСКОРИСТЕНИ
кредити во
рамковниот лимит
кредитни обврски
и гаранции
1,638,535 €

.05/2020.
вредност
рамка
2,000,000 €

2,082,142 €

2,300,000 €

442,925 €

500,000 €

4,163,602 €
3,522,785 €
2,258,761 €
1,264,024 €

4,800,000 €

640,817 €

Аутомакедонија АД со пресек датум предмет на завршна пресметка и ревизија,
31.12.2019 година , има индикатор на кредитна задолженост од 40.5% (вс. вкупни
средства) со вкупен износ на долгорочни и краткорочни кредити од 213.815 илјади мкд.
Оваа одлука е во насока не на зголемување, туку преку поповолни услови на отплата и
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каматни стапки да го намалиме индикаторот на кредитна задолженост и воедно да ги
намалиме трошоците за банкарски камати и провизии.

Структурата на кредити со пресек 31.12.2019 е следна:
-

-

Долгорочните кредити од 149.252 илјади мкд кои во целосен износ се одобрени,
повлечени и искористени за инвестициони активности (Кредит за проектот Сервис
за стопански возила – Стаклара, Проектот деловен објект во населба Злокуќани
кај Хубо, Проектот деловен објект во Битола, Одобрена реконструкција за
деловен простор во Центар на ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.2, Кредит за
трајни обртни средства)
Краткорочните кредити од 64.756 илјади мкд во најголем дел се искористени за
финансирање на поголемите проекти за финансирање и продажба на возила,
зголемување на лагер, и управување со ликвидноста, односно за тековно-обртни
активности.

Како што може да се забележи кредитната задолженост на компанијата е ниска,
односно под просекот на дејноста.
Потпишувањето на рамката за задолжување за голема зделка е предложена да важи
за сите кредитни задолжености во Халк Банка по основ на инвестиции , гаранции,
обртни средства и идни кредитни активности.
Воедно, поради инвестициони деловни активности, кои се долгорочни, предлагаме
склучување на договорот за кредитно задолжување со рочност на рамката од 10 години
со цел соодветно димензионирање на месечните ануитети.
Предлагаме Собранието да ја одобри рамката на Големата зделка
задолжување на Друштвото.

–

Надзорен одбор на Аутомакедонија АД
Претседател
Виолета Дуковска
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Согласно член 455 и член 456 од Законот за трговските друштва, и член 35 од
Статутот на друштвото, Собранието на Аутомакедонија АД Скопје на седницата од
29.06.2020 година ја донесе следната

О Д Л У К А

Член 1
Се одобрува Голема зделка за склучување на Договор за Рамковен револвинг кредит
лимит во ХАЛКБАНК АД Скопје на износ до ЕУР 2.300.000,00 еур (користење на кредити
за нови инвестиции, гаранции, обртни средства и сл.) со заложно право воспоставување
залог на хипотека.
Член 2
Договорот за Рамковен револвинг кредит лимит се предложува да се потпише со рочност
од 10 години.

Член 3
Обезбедувањата на побарувањата и висината на задолжувањата ќе бидат утврдени со
одлуки од страна на надлежен орган на друштвото.
Одлуката стапува на сила на денот на донесувањето

Одлука бр.

/ 29.06.2020 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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ОДЛУКА ХАЛК БАНКА АД Скопје

( Штембил со деловоден број )
Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот за
основање на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје,
со седиште на ул. 16-та Македонска Бригада бр.2 Скопје-Гази Баба и со ЕМБС 4058097,
а имајки предвид дека со преземањето на конкретната правна работа ќе се исполнат
законските претпоставки истата да се смета за голема зделка согласно чл.455 и чл.456
од Законот за трговски друштва, раководејки се од последниве валидни завршни сметки
за вкупната книговодствена вредност на имотот на Друштвото, надлежното ниво на
одлучување – Собранието на акционери на седницата одржана на ден 29.06.2020 ја
донесе следната
ОДЛУКА
Чл.1
Се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД
Скопје да се задолжи во вкупен износ од 4.600.000,00 Еур и да склучи Договор за
Рамковен револвинг кредит лимит во ХАЛКБАНК АД Скопје на
износ до ЕУР
2.300.000,00 со сите споредни побарувања кои ќе произлезат (редовна камата,
договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци) и тоа на начин, под
услови и рокови како што ќе бидат утврдени во истите, со што вкупната изложеност на
Друштвото во Халкбанк АД Скопје ќе биде до ЕУР 4.600.000,00.
Воедно се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет
Аутомакедонија АД Скопје да ги склучува сите Договори за деловна соработка- вршење
на банкарски работи, Договори за користење на сите видови банкарски продукти и
Анекси кон истите, кои ќе му се одобруваат од страна на ХАЛКБАНК АД Скопје во
времетраење на нивната деловна соработка на износ до ЕУР 4.600.000,00, како и без
никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите
на Управниот Одбор да се задолжува по истите до погореутврдениот износ, со сите
споредни побарувања кои ќе произлезат (редовна камата, договорна камата, казнена
камата, провизии и други трошоци) и тоа на начин, под услови и рокови како што ќе
бидат утврдени во Договорите и евентуалните Анекси кои ќе се склучуваат кон истите
како нивен составен дел.
Чл.2
Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од
содружниците, а со цел обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за
внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје кон ХАЛКБАНК АД Скопје
кои ќе произлезат по основ на сите Договори за рамковен револвинг кредит лимит и
Договорите за користење на сите видови банкарски продукти и Анексите кон истите до
утврдениот износ во член 1 од овој документ, на износ до ЕУР 4.600.000,00, со сите
споредни побарувања (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и
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други трошоци), од име и за сметка на Друштвото за внатрешен и надворешен промет
Аутомакедонија АД Скопје да се издаваат и акцептираат и/или авалираат бланко
меници во апоен од МКД 500, со клаузула без протест, како и да се потпишуваат изјави
за уредување на правата и обврските на потписници на меници во форма на Нотарски
акт со својство на извршна исправа со извршни клаузули, и да се прифаќаат сите правни
последици кои можат да произлезат во постапка за присилна наплата во случај да
настапат условите за нејзино иницирање.
За таа цел се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет
Аутомакедонија АД Скопје да му ги предаде на Ремитентот ХАЛКБАНК АД Скопје
мениците, неотповикливо и безусловно овластувајки го да ги пополни сите непотполнети
елементи (битни елементи/клаузули) согласно Законот за меница, по сопствено наоѓање
и истите да ги користи за наплата на своето вкупно побарување и тоа без никакво
ограничување, без посебно писмено известување и без присуство на претставник од
Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје.
Чл.3
Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од
акционерите или од членовите на Управниот Одбор, а со цел обезбедување и наплата
на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија
АД Скопје кон ХАЛКБАНК АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите видови Договори
за рамковен револвинг кредит лимит и Договорите за користење на сите видови
банкарски производи и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од овој
документ, на износ до ЕУР 4.600.000,00, со сите споредни побарувања (редовна
камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), вклучувајки ги но
неограничувајки се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за рамковен револвинг
кредит лимит и сите негови Анекси, да се преземат сите потребни дејствија и да се
заснова заложно право, и тоа:
- хипотека на деловен простор со вкупна површина од 2.522 м2, вклучувајќи го и целото
земјиште со сите сегашни и идни припадоци и прирастоци заведени во Имотен лист број
5516 за КО Гази Баба со вкупна површина од 4.208 м2, во сопственост на Друштво за
внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, согласно
катастарските индикации по кои се укнижени со посочениот имотен лист;
- хипотека на деловен простор со вкупна површина од 643 м2 заведен на Имотен лист
45404 за КО Гази Баба, во сопственост на Друштво за внатрешен и надворешен промет
АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, согласно катастарските индикации по кои се укнижени со
посочениот имотен лист.
Воедно се дава согласност заснованото заложно право да трае се до целосно
исполнување на вкупните парични и непарични обврски кои Друштвото за внатрешен и
надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје по било кој основ ги има или ќе ги стекне
кон ХАЛКБАНК АД Скопје.
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Чл.4
Се дава согласност и се овластува било кој член на Управниот одбор на друштвото, или
од него овластеното лице, во име и за сметка на Друштвото, да ги потпише сите
Договори за деловна соработка - вршење на банкарски работи до погореутврдениот
износ, како и сите Договори за користење на банкарски продукти кои ќе се склучуваат
помеѓу Друштвото и ХАЛКБАНК АД Скопје и сите Анекси кои ќе се склучуваат кон истите
како нивен интегрален дел, вклучувајки ги но неограничувајки се на обврските кои ќе
произлезат од Договорот за рамковен револвинг кредит и сите негови Анекси и тоа без
никакво ограничување во однос на начинот, условите и роковите што ќе бидат утврдени
во истите, да ги пополни и потпише мениците и меничните изјави за уредување на
правата и обрските меѓу потписниците на мениците уредени во форма на Нотарски акти
со извршни клаузули, да ги потпише Договорите и Анексите за засновање на заложно
право-хипотека врз недвижен имот на Друштвото уредени во форма на Нотарски акт со
својство на извршни исправи со извршни клаузули и Договорите и Анексите за
засновање на заложно право врз подвижен имот на Друштвото уредени во форма на
Нотарски акт со својство на извршни исправи со извршни клаузули, и да ги прифати во
целост извршните клаузули во актите и сите правни последици кои ќе произлезат од
конкретните правни работи, како и целокупната останата документација потребна во
врска со склучување и обезбедување на сите Договори за деловна соработка –вршење
на банкарски работи, како и сите поединечни Договори за користење на банкарски
продукти кои ќе се склучуваат помеѓу Друштвото и ХАЛКБАНК АД Скопје и сите Анекси
кои ќе се склучуваат кон истиот како нивен интегрален дел во Банка и пред надлежен
Нотар.
Чл.5
Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното потпишување.
Собрание на акционери:
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Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва и член 25 од Законот
за хартии од вредност, Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје на
XXIII-та седница одржана на ден 29.06.2020 година донесе

ОДЛУКА
за одобрување за продавање на сопствени акции

Член 1.
Собранието на Аутомакедонија АД Скопје одобрува продавање на 4980 акции во
вкупна номинална вредност од 13.645.200,00 денари.
Член 2.
Номиналната вредност на една акција изнесува 2.740,00 денари. Продажбата на
сопствени акции ќе се врши најмалку по просечна пазарна цена на акциите постигната
на овластена берза во последните три месеци пред донесување на одлуката за
продажба на сопствени акции.
Член 3.
Сопствените акции Аутомакедонија АД Скопје ќе ги продава на начин и постапка
предвидени со одредбите од Законот за хартии од вредност на Р. Македонија.
Член 4.
Со продадените сопствени акции ќе се постапува согласно одредбите од ЗТД и Законот
за хартии од вредност.
Член 5.
Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје го овластува Управниот
одбор на Аутомакедонија АД Скопје да го утврди начинот на продажба и продажната
цена на акциите.
Член 6.
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр.

/ 29.06.2020 година
“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
кон предлог Одлуката за одобрување за продавање на сопствени акции

Како што Ви е познато, Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје,
во неколку наврати носи одлуки за продажба на сопствените акции, кои Друштвото ги
стекна заради заштита на пазарната вредност на акциите и заштита на Друштвото од
значителни штети доколку не се откупеа акции во сопственост на Аутомакедонија.
Аутомакедонија повторно доставува предлог одлука за продажба на сопствените
акции, заради обезбедување на финансиски средства кои би се искористиле како
дополнителен извор на приходи во работењето на Друштвото, што би резултирало со
оплодување на капиталот на Друштвото.
Во Република Македонија начинот на стекнување и продавање на сопствени
акции е регулиран со Законот за трговските друштва и Законот за хартии од вредност.
Продавањето на сопствените акции го одобрува Собранието на друшвото со
донесување на Одлука.
Согласно напред наведеното предлагаме Собранието на акционерите на
Аутомакедонија АД Скопје да ја донесе предложената Одлука.
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