
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЕУРОХАУС АД СКОПЈЕ 01.01.2019 – 30.06.2019 ГОДИНА 

Во периодот од 01.01.2020 – 30.06.2020 ЕУРОХАУС АД СКОПЈЕ оствари позитивен финансиски 
резултат по оданочување во износ од 2.037 илјади денари, што преставува зголемување во однос на 
добивката остварена во истиот период минатата година за 22,7%. Приходите од провизии и 
надоместоци бележат намалување во анализираниот период од 10,7% во споредба со првото полугодие 
од 2019 година, достигнувајќи ниво од 5.772 илјади денари. Приходите од камати бележат мало 
намалување до ниво од 64.000 денари со 06.2020 година. Трошоците во работењето на брокерската 
куќа ја следат динамиката на намалување како и вкупните приходи, па така во периодот 01.01.2020 – 
30.06.2020 година вкупните расходи во работењето се намалени за 23,8%.  

Во првото полугодие од 2020 година, брокерската куќа Еурохаус АД Скопје го задржа трендот на 
успешно работење од претходната година. Во периодот 01.01 – 30.06.2020 беше реализиран вкупен 
промет од 1.708.458.800 1.035.222 илјади денари, што претставува пораст од 65% во однос на 
реализираниот промет во истиот период минатата година. Според шестмесечниот билтен на МБХВ АД 
Скопје, Еурохаус АД Скопје е на третото место според реализираниот промет, со пазарно учество од 
14,6% во вкупното тргување.  

Работењето на брокерската куќа во периодот 01.01.2020 – 30.06.2020 се одвиваше во вонредни 
околности настанати со појавата на болеста COVID-19, кои во многу влијаеа врз организацијата на 
работењето и начинот на комуникацијата со клиентите. Во периодот март-април 2020 година како 
резултат на експанзијата на COVID-19, воведувањето на вонредната состојба во Македонија, измените 
во законската регулатива поврзани со одржувањето на акционерските собранија и распределбата на 
добивка, се појавија подрастични ценовни флуктуации на МБХВ АД Скопје (истите беа присутни речиси 
на сите берзи во регионот и во светот). Во односниот период и покрај големите ценовни флуктуации, 
прометот беше на повисоко ниво во споредба со претходните години. По завршувањето на периодот на 
објава на годишните финансиски извештаи, одржаните акционерски собранија, распределбата на 
добивките и исплатата на дивидендите, во последните месеци дојде до нагло намалување на прометот 
на МБХВ, што се одрази и врз реализираните приходи од страна на Еурохаус АД Скопје. 

Во идниот период работењето на Еурохаус АД Скопје ќе биде пред големи предизвици, имајќи 
в предвид дека сеуште не е докрај детерминирано влијанието на COVID-19 врз работењето на 
компаниите во следниот период, ударот што ќе го претрпи домашната економија од престоечката 
криза, како и брзината на опоравувањето на економијата. Менаџментот на Еурохаус АД Скопје ќе 
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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