ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЕУРОХАУС АД СКОПЈЕ
01.01.2019 – 30.06.2019 ГОДИНА

Во периодот од 01.01.2019 – 30.06.2019 ЕУРОХАУС АД СКОПЈЕ оствари позитивен
финансиски резултат по оданочување во износ од 1.660 илјади денари. што преставува
намалување во однос на добивката остварена во истиот период минатата година за 21,6%.
Приходите од провизии и надоместоци бележат намалување во анализираниот период од 12%
во споредба со првото полугодие од 2018 година, достигнувајќи ниво од 6.467 илјади денари.
Приходите од камати бележат мало зголемување до ниво од 69.000 денари со 06.2019 година.
Трошоците во работењето на брокерската куќа ја следат динамиката на намалување, како и
вкупните приходи, па така во периодот 01.01 – 30.06.2019 година намалување бележат
останатите административни трошоци во работењето до ниво од 2.935 илјади денари (-13%),
како и трошоците за вработените кои се намалени на 1.127 илјади денари (-17%).
Во првото полугодие на 2019 година, брокерската куќа Еурохаус АД Скопје го задржа трендот
на успешно работење од претходната година. Во периодот 01.01 – 30.06.2019 беше
реализиран вкупен промет од 1.035.222 илјади денари, што претставува намалување од 30%
во однос на реализираниот промет во истиот период минатата година. Сепак, реализираниот
промет е на задоволително ниво, имајќи го в предвид фактот дека прометот во класичното
тргување на МБХВ АД Скопје е намален за 28,32% во споредба со истиот период лани, а
прометот преку блок трансакции намален за дури 78,85% во споредба со истиот период.
Според шестмесечниот билтен на МБХВ АД Скопје, Еурохаус АД Скопје е на третото место
според реализираниот промет, со пазарно учество од 17,08% во класичното тргување и 21,41%
во блок трансакциите. Работењето се одвива во не до крај стабилизирана политичка ситуација
во државата, сеуште не е добиен датум за отпочнување на преговорите за пристап во ЕУ, но
сепак со релативна ценовна стабилност на МБХВ АД Скопје, одржувана главно од солидните
дивидендни приноси кај најликвидните акции. Менаџментот на Еурохаус АД Скопје настојува
преку анимирање на што е можно поголем број на постојани и потенцијални инвеститори и
соработници, да оствари раст на реализираниот промет и приходи.
Менаџментот на Еурохаус АД Скопје ќе настојува во идниот период да го одржи нивото на
остварените приходи преку прилагодувањето на политиката на провизии од тргување со
пазарните околности, а интензивно ќе работи на имплементацијата на либерализацијата на
паричните текови во поглед на достапноста за тргување на странски пазари.
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