
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ 
ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

1. Општи податоци за акционерското 
друштво 

 

назив на друштвото Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД 
Скопје 

седиште и адреса Булевар Свети Климент 
Охридски бр.52-А-1/5, Скопје 

телефон и факс 02 3217 095, 02 3217 103 
адреса на електронската пошта s.stepanoski@eurohaus.com.mk 
адреса на интернет страницата www.eurohaus.com.mk/ 
2. Правен статус на акционерското 
друштво  

 

Матичен број издаден од Државен завод за 
статистика 

6350674 

Шифра на дејноста 66.12 
Опис на дејностите (претежна дејност) дејноти за посредување во 

работењето со хартии од вредност 
Број на Решението од Централниот Регистар 0806-07/19594/1 
Датум на основање (ден, месец, година) 22.11.2007 
Статусни промени на друштвото / 
Број на подружници, филијали 1 
Број на вработени на последниот ден од 
периодот за кој се известува 

5 

Систем на управување на друштвото 
-едностепен 
-двостепен 

едностепен 

Име и презиме на прокуристот / 
3. Податоци за капиталот и промени во 
капиталот на друштвото 

 

Вкупен износ на основната главнина 201.000 
Број на издадени акции 
-обични  
-приоритетни  

201.000 

Номинална вредност на акциите 1 еур 
Дали во периодот за кој се известува е 
извршена емисија на акции на АД 

не 

-вид на емисија / 
-број на издадени акции 0 
-вкупна вредност на издадените акции 0 
Податоци за стекнување на сопствени акции 
од страна на АД 

 

-датум и начин на стекнување  
-правниот основ за стекнување  
-количина  
-поединечна цена  
Дали во периодот за кој се известува е не 



извршена поделба на акциите на 
акционерското друштво и податоци во врска 
со тоа 
Број на акционери на последниот ден од 
периодот за кој се известува 

10 

Број и процент на сопствени обични и 
приоритетни акции во основната главнина на 
последниот ден на периодот за кој се 
известува (процентот заокружен на две 
децимали) 

/ 

Меѓународен идентификациски број на 
акциите издадени од акционерското друштво 
(ИСИН број) 

MKEUHA101011 

Сметка/и (трансакциона/и) на акционерското 
друштво и назив на институцијата која ја води 

НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ 
 210-0635067401-91 

4. Финансиски податоци и финансиска 
состојба на акционерското друштво 

 

Цена на обичните акции ако со нив се 
тргувало на берзата или на друг организиран 
пазар  

 

-највисока 3 ден. 
-најниска 3 ден. 
Цена на приоритетните акции ако со нив се 
тргувало на берзата или на друг организиран 
пазар  

 

-највисока  
-најниска  
Пазарна капитализација 603.000 ден. 
Подетално образложение за работењето на 
акционерското друштво со кое се ажурираат 
податоците објавени во претходниот 
годишен извештај 

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%. 
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. 

 


