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I. УСЛОВИ ВО КОИ ЕУРОХАУС АД СКОПЈЕ ЈА ОСТВАРУВАШЕ 

СВОЈАТА  ДЕЛОВНА АКТИВНОСТ 
 
 
1. Економскиот амбиент во Македонија во 2019 година  

Од аспект на меѓународното опкружување, 2019 година се 

карактеризира со стабилен раст на глобалната економија, пред се 

предводен од земјите од Г-7 групата, но во исто времеа останаа 

присутни тензиите во меѓународната трговска размена помеѓу 

најразвиените економии (САД и Кина), како и случувањата поврзани со 

„Брегзит“ и растечкиот глобален протекционизам. Светските берзи имаа 

тренд на континуиран пораст како резултат на добрите финансиски 

перформанси на компаниите, ниските каматни стапки на глобално ниво 

и лесниот пристап до капитал. Според објавените проекции на ММФ, 

светската економија ќе забележи раст на БДП од 2,9% во 2019 година.  

Македонија во текот на 2019 година ја карактеризираше следниот 

економски амбиент: 

- Пораст на БДП од 3,6% според проекциите на НБРСМ. 

- Пад на невработеноста до 16,6% во Q4.2019 година. 

- Пораст на индустриското производство за 3,7% во 2019. 

- Пораст на обемот на стоковна размена од 4,4% во 2019. 

- Ниска стапка на инфлација од 0,8% во 2019 година. 

- Покриеност на увозот со извоз од 75,9%. 

- Вкупен јавен долг од 5.541 милиони евра (48,9% од БДП). 

Дојде и до подобрување на кредитниот рејтинг на земјата од BB на 

BB+ од страна на кредитната рејтинг агенција Fitch. Според извештајот 

на оваа рејтинг агенција, се надевува дека подобрените стандарди на 

владеење ја поддржуваат имплементацијата на реформите и ја 

зголемуваат довербата дека земјата нема да се врати на политичката 

парализа од периодот 2014-2017 година. Fitch нотира дека ова влијаело 

кон членството на Македонија во НАТО (од Март.2020 година е 

полноправна членка) и кон отворањето на преговорите со ЕУ, што пак ја 

поддржува довербата на инвеститорите и дејствува како сидро за 

реформи и макроекономска стабилност. 
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Кредитната агенција Standard&Poors го потврди кредитниот 

рејтинг на Македонија од ВВ- со стабилен изглед како резултат на 

стабилната монетарна политика со фокус на стабилноста на домашната 

валута, намалување на вкупната евроизација на земјата, раст на 

девизните резерви како и на стабилноста на банкарскиот систем, 

неговата добра капитализираност и профитабилност, како и 

финансирање главно преку домашни извори. 

Монетарната политика во 2019 година се карактеризираше со 

понатамшно олабавување како резултат на поволните движења на 

девизниот пазар, отсуство на ценовни притисоци и надворешни шокови. 

Оттука, НБРСМ ја намали каматната стапка на благајничките записи на 

2,25% во март.2019. 

Во 2019 година, Македонија премина кон имплементација на 

втората фаза од Спогодбата за стабилизација и асоцијација, со која се 

дозволи на домашните правни и физички лица да вложуваат во 

недвижнини и во хартии од вредност во странство. Со тоа се овозможува 

поголем степен на интеграција на домашниот финансиски пазар со 

меѓунардоните финансиски пазари, овозможувајќи во исто време 

полесно издавање и регистрирање на странски хартии од вредност во 

земјата, како и на домашни хартии од вредност во странство. 

 

2. Очекувања за 2020 година 

2020-та година започна со досега невидена закана по глобалното 

здравје и по светската екомонија – пандемијата со болеста Ковид19. 

Најпрво болеста се појави и започна да се шири на азискиот континент, 

затворајќи ги економиите, производството и услугите, за во почетокот на 

февруари 2020 година да се прошири прво во Европа, а потоа и на 

Северноамериканскиот континент. Последиците се насекаде идентични 

– силно оптоварување на здравствениот систем, затворање на дел од 

економските сектори (особено услужниот сектор, угостителството, 

хотелиерството, туризмот и превозот на патници), проследено со 

огромен удар врз глобалниот БДП, растот на невработеноста и 

буџетските дефицити (заради намалените приходи и зголемените 

барања на бизнис заедниците и населението за ургентна помош). 
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Сеуште нема прецизни проекции за тоа колкав ќе биде ударот од 

оваа пандемија врз глобалниот БДП бидејќи болеста сеуште зема замав. 

Пазарите на капитал се исклучително волатилни, бележат пад од 30-50% 

на глобално ниво, обемот на тргување е сеуште задоволителен, но 

потенцијалните ризици и натаму демнеат. Практично и да не постои 

сектор кој нема да ја почувствува кризата, очекувањата се дека ќе дојде 

до силен пад на економиите во 2020 година, но со надеж за брзо 

опоравување во 2021 година, пред се доколку се намали интензитетот на 

ширењето на болеста, доколку се пронајде вакцина или успешна 

терапија во борбата со неа. 

Во овие услови на работење, брокерската куќа Еурохаус АД Скопје 

ќе вложи максимални напори да ги опслужи соодветно своите клиенти, 

ќе се фокусира кон изнаоѓање на нови решенија поврзани со олеснување 

на тргувањето, брз и точен пристап до информации, како и навремено 

информирање на клиентите со состојбите на пазарот на капитал.  

 

 3. Пазар на капитал  

Што се однесува до движењата на пазарот на капитал во 2019 година, 

секако дека стабилизирањето на политичката ситуација во земјата, 

решавањето на спорот со името и интеграцијата на земјата во НАТО, 

придонесоа за одржување на висок интензитет во тргувањето на МБХВ 

АД Скопје и во текот на 2019 година. Инвеститорите се повеќе 

обрнуваат внимание на економските фундаменти во инвестирањето, 

наспроти политичките и другите фактори, а во прилог на тоа се 

надоврзуваат солидните финансиски перформанси кои беа присутни кај 

најголем дел од котираните компании на МБХВ АД Скопје во текот на 

2019 година и промените во дивидендните политики на компаниите. 

Вкупната вредност на реализираниот промет на Македонската берза во 

2019 година изнесуваше 7.700.625.682 денари или околу 125,2 милиони 

евра и бележи намалување од 26,06% во однос на 2018 година. Преку 

класично тргување беше реализиран промет од 4.211.358.704 

(3.819.148.938 промет со акции и 358.856.286 промет со обврзници). 

2.466.611.817 денари беа истргувани преку блок трансакции 

реализирани на Македонската берза во текот на 2019 година. 
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Регионалната Платформа која се создаде во 2016 година за 

пренасочување на налози (СЕЕ Линк) во која се вклучени Македонската, 

Бугарската, Загребската берза, Белградската и Љубљанската берза, 

продолжи да функционира и во 2018, но и оваа година прометот преку 

оваа платформа беше незначителен. Еурохаус АД Скопје реализираше 

само една трансакција преку оваа платформа. 

Во тргувањето на Македонската берза во текот на 2019 година 

доминираа домашните инвеститори, особено на куповната страна. 

Забележително е се поголемото учество на домашни правни лица во 

купувањето на хартии од вредност и присуството на институционални 

инвеститори, кои даваат дополнителна стабилност на пазарот на 

капитал во услови на интерна и екстерна нестабилност. 

Во текот на 2019 година, согласно измените на Законот за девизно 

работење и либерализацијата на тргувањето со хартии од вредност на 

странски пазари, се овозможи домашни физички и правни лица да можат 

да тргуваат на странски пазари. Со имплементацијата на подзаконските 

акти од страна на регулаторот, со кои се овозможи на домашните 

посредници на пазарот на капитал да се јават како посредници во 

тргувањето на странски пазари, започна и понудата на услуги од страна 

брокерските куќи за тргување на странски пазари. Еурохаус АД Скопје 

активно ги следи состојбите на домашниот и странските пазари на 

капитал, како и потребите и барањата на своите клиенти и во даден 

момент е подготвена да ја имплементира и оваа услуга, кога ќе се 

создадат предуслови за тоа (од аспект на финансиска исплатливост, 

поголема масовност во тргувањето итн). 
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II. ПАЗАРНО УЧЕСТВО НА ЕУРОХАУС ВО ВКУПНИОТ ПРОМЕТ НА 

МАКЕДОНСКА БЕРЗА 

 

1. Статистика и анализа 
 

2019 година беше продолжение на претходните успешни години  во 

работењето на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје. Брокерската куќа 

реализираше вкупен промет во износ од 2.403.811.069 денари или околу 

39,1 милиони евра, од кои во класичното тргување беа реализирани 

1.296.902.224 денари или 21,1 милиони евра, преку блок трансакции беа 

реализирани 1.106.722.700 денари или 18,0 милиони евра. На јавни 

берзански аукции беа купени акции и обврзници во вкупен износ од 

186.165 денари. Пазарното учество на Еурохаус АД Скопје во вкупното 

тргување на МБХВ АД Скопје изнесуваше 15,64% и според 

реализираниот промет брокерската куќа е рангирана на 3-то место во 

2019 година. 

 

Податоци за тргувањето на Македонската берза во 2019 година и 

учеството на Еурохаус АД Скопје во некои сегменти: 

 Вкупниот промет (по сите основи) на МБХВ во 2019 година = 

7.700.625.682 денари (околу 125,2 мил. EUR) што претставува 

намалување од 26,06% во однос на 2018 година. Вкупен промет на 

Еурохаус АД Скопје во 2019 = 2.403.811.069 денари или околу 39,1 

милиони евра што претставува намалување за 12,36% во 

споредба со 2018 година 

 Остварениот промет со класично тргување со акции и 

обврзници на МБХВ во 2019 = 4.211.358.704 ден (околу 68,5 мил 

EUR) што преставува намалување од 13,86% во споредба со 2018 

година. Еурохаус АД Скопје во 2019 во овој сегмент оствари 

промет од 1.296.902.224 денари или 21,1 милиони евра, што 

претставува намалување за 12,12% во споредба со 2018 година. 

 Остварениот промет преку блок трансакции со акции и 

обврзници на МБХВ во 2019 = 2.466.611.817 ден (околу 40,1 мил 
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EUR) што преставува намалување од 53,12% во споредба со 2018 

година. Еурохаус АД Скопје во 2019 во овој сегмент оствари 

промет од 1.106.722.700 денари или 18,0 милиони евра, што 

претставува намалување од 12.59% во споредба со 2018 година. 

 Вкупниот број на трансакции (по сите основи) во 2019 година  на 

МБХВ изнесуваше 18/878 што преставува намалување од 21,12% 

во споредба со 2018 година. Еурохаус АД Скопје во 2019 во овој 

сегмент реализираше вкупно 4.756 трансакции, што претставува 

намалување за 23,20% во споредба со 2018 година. 

 Најтргувани акции од официјалниот пазар во 2019 година беа 

акциите на Комерцијална банка АД Скопје со промет од 

972.269.537 денари или околу 15,8 мил EUR, Алкалоид АД Скопје 

со промет од 628.476.646 денари или околу 10,2 мил EUR и 

Макпетрол АД Скопје со промет од 600.658.524 денари или околу 

9,8 мил EUR. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА   

 

1. Акционерски капитал 

Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје е основана со капитал од 150.000 

EUR, а со докапитализацијата која се направи во 2011-та година вкупниот 

број на акции издадени од Еурохаус АД Скопје на 31.12.2019 година 

изнесува 201.000 обични акции со номинална вредност од 1 EUR за една 

акција или вкупен номинален акционерски капитал од 201.000,00 ЕУР. 

Друштвото има само обични акции и нема издадено друг тип на хартии 

од вредност. 

Акциите се регистрирани и се водат во Централниот депозитар за хартии 

од вредност на Р. Македонија. 

Обичните акции на сопствениците им даваат право на глас на Седниците 

на Собранието на акционери и право на исплата на дивиденда. Една 

обична акција дава право на еден глас на Седниците на Собранието на 

акционери. 

 

2. Сопственичка структура  

 Заклучно со ден 31.12.2019 година бројот на акционери во Еурохаус АД 

Скопје изнесува 10, од кои 1 е правно лице, а 9 се физички лица.  

Во сопственичата структура 1 лице е нерезидент, а 9 се домашни лица. 

Од вкупниот број акции издадени од Еурохаус АД Скопје 25,38% припаѓаат 

на нерезиденти, а останатите 74,62% на домашни лица. 

 

 

3. Корпоративно управување 

 Еурохаус АД Скопје има јасна организациска структура која прецизно ги 

дефинира правата и обврските на Одборот на директори, Извршниот 

директор, како и на другите вработени во Друштвото. Контролата и 

секојдевното работење на Еурохаус АД Скопје е дефинирано преку интерни 

политики и процедури на работа. 

 Корпоративното управување на Еурохаус АД Скопје е истакнато преку 

органите на управување, кои имаат клучна улога во ефикасното работење 
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на Друштвото. Еурохаус АД Скопје во 2019 година се управуваше преку 

статутарно утврдените органи чии права и обврски се утврдени во Статутот 

на Еурохаус АД Скопје, Закон за хартии од вредност и Закон за трговски 

друштва. 

Еурохаус АД Скопје максимално се приддржуваше кон сите Закони и 

Правилниците за работа изготвени од Комисијата за хартии од вредност на 

Р. Македонија. 

 

 Собрание на акционери - во 2019 година Еурохаус АД Скопје одржа 

Годишно и Вонредно Собрание на акционери. Редовното годишно Собрание 

се одржа на ден 22.05.2019 година на која беа донесени следниве одлуки: 

-  Одлука за избор на записничар,  

-  Одлука за избор на претседавач, 

-  Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на 

Друштвото,  

-  Одлука за усвојување на ревизорски извештај, 

-  Одлука за распределба на добивка, 

-  Одлука за избор на ревизорска куќа за 2018-та година,  

- Одлука за усвојување на извештајот за работата на Одборот на 

директори,  

- Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на 

директори 

- Одлука за за отповикување на член на Одборот на Директори и избор 

на член на Одборот на директори. 

- Одлука за избор на овластен ревизор за 2019 година. 

 

Вонредното собрание на акционери се одржа на ден 20.08.2019 година 

на кое беа донесени следните одлуки: 

-  Одлука за усвојување на Записникот од претходното Собрание на 

акционери. 

-  Одлука за избор на записничар,  

-  Одлука за избор на претседавач, 

-  Одлука за именување на член на Одборот на директори. 

 



11 
 

 Одборот на директори во 2019 година одржа 4 седници. Согласно 

донесените одлуки од Собранието на акцинери на Друштвото, 

моменталниот состав на Одборот на директори е следен: 

1. Омар Кокановиќ – неизвршен член на Одборот на директори и 

Претседател на Одбор на директори, економист 

2. Јовица Латиновски – неизвршен независен член на Одбор на 

директори, дипломиран економист 

3. Стефан Степаноски – извршен член на Одбор на директори, 

магистар по правни науки 

 

Во својата работа во 2019 година Одборот на директори покрај 

останатите активности и одлуки ги донесе и следните поважни одлуки: 

- Одлука за усвојување на финансиските извештаи и завршната сметка со 

датум 31.12.2018 година; 

- Одлука за свикување на Годишно Собрание на акционери закажано за 

22.05.2019 година; 

- Одлука за свикување на Вонредно Собрание на акционери закажано за 

20.08.2019 година; 

- Одлука за измени и дополнување на Општите услови за работење со 

хартии од вредност на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје; 

- Одлука за измени и дополнување на Програмата за ефикасно 

намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и 

финансирање на тероризам на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје; 

- Одлука за измени и дополнување на Процедурите за проценка на ризик 

на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје; 

- Одлука за усвојување на Извештајот за спроведената внатрешна 

контрола за спроведување на мерките и дејствијата за спречување на 

перење пари и финансирање на тероризам. 
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IV ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

 

Полноправното членство на Македонија во НАТО и ратификацијата на 

истото, забрзувањето на интегративните процеси за пристап кон ЕУ, 

стабилизацијата на политичката сцена и стабилноста на домашната валута, 

секако дека беа клучни во одржувањето на висок интензитет на тргувањето на 

Македонската берза и во текот на 2019 година. Секако, основата за сето тоа 

беа добрите финансиски резултати кои котираните компании на МБХВ ги 

презентираа во текот на целата година, како и промените во дивидендите 

политики на компаниите кои одат во прилог на акционерите. 

Во 2019 година беше емитирана и 18-тата емисија на обврзници од 

денационализација што влијаеше стимулативно на порастот на прометот 

реализиран од страна на Еурохаус АД Скопје. Само со овие обврзници од 18-

тата емисија во текот на годината беше реализиран вкупен промет од 

215.597.288 денари или над 3,5 милиони евра при купување и продавање. 

Во 2019 година трошоците на куќата целосно се покриваа од приходите 

од тековното работење. Нето добивката во 2019 година се зголеми во однос на 

минатата година и изнесуваше 1.598.861 денар. 
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1. Финасиски резултати 

 

Еурохаус АД Скопје за 2019 година оствари нето добивка во своето 

работење во износ од 1.598.861,00 денар. 

 

- Вкупните приходи од провизии на Еурохаус АД Скопје во 2019 

година изнесуваат 12.926.602,00 денари, и истите бележат 

намалување од 20%  во однос на 2018 година. 

 

- Вкупни приходи од камати кои ги оствари Еурохаус АД Скопје 

во 2019 година од депозити во комерцијални банки бележат 

зголемување во однос на 2018 година -> 138.299 (+11%). 

 

- Вкупната актива на 31.12.2019 година изнесуваат 

13.230.166,00 ден што претставува зголемување во однос на 

минатата година. 

 

- Вкупните обврски на 31.12.2019 се 3.850.770,00 што 

претставува зголемување во однос на минатата година. 

 

- Акционерскиот капитал и резервите на 31.12.2019 изнесува 

9.369.642,00 денари што претставува зголемување на 

капиталот од 28%  во однос на 31.12.2018 годинa                      

 

 

 

Еурохаус АД Скопје 

Извршен директор 

        м-р Стефан Степаноски 


