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ЕМБС: 06350674
Целосно име: Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје
Вид на работа: 570
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2014

Листа на прикачени документи
Финансиски извештаи

Биланс на состојба
Ознака за АОП

Опис

140

- - АКТИВА:Парични средства и парични
еквиваленти

145

Претходна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
Нето за тековна
вредноста за
година
тековна година

957.758,00

1.186.985,00

- - Кредити на и побарувања од банки
(146+147+148-149)

4.297.478,00

3.691.874,00

147

- - Депозити

3.907.143,00

3.691.874,00

148

- - Останати побарувања

154

- - Должнички хартии од вредност(155+156+157158)

390.335,00
120.000,00

156

- - Државни хартии од вредност

166

- - Заеднички вложувања (167+168)

120.000,00

120.000,00

168

- - Останати заеднички вложувања

120.000,00

120.000,00

169

- - Нематеријални средства
(170+171+172+173+174)

721.819,00

1.213.031,00

172

- - Концесии, патенти, лиценци,заштитни знаци и
слични права

721.819,00

120.000,00

174

- - Останати нематеријални средства

175

- - Материјални средства (176+177+178)

484.555,00

177

- - Недвижности и опрема

484.555,00

179

- - Останати средства/побарувања (180+181+182
+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)

590.836,00

191

- - Останати побарувања

590.836,00

194

- - ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154
+159+160 +163+166+169+175+179+193)

195

1.213.031,00

6.581.610,00

6.922.726,00

- - ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213
+222+223+227)

546.546,00

441.918,00

202

- - Обврски кон други комитенти
(203+204+205+206+207)

546.546,00

398.124,00

207

- - Останати обврски

546.546,00

398.124,00

213

- - Останати обврски
(214+215+216+217+218+219+220+221)

43.794,00

218

- - Обврски за данок на добивка

43.794,00

228

- - КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232
+235+236-237+238-239+240)

6.035.064,00

6.480.808,00

12.359.089,00

12.359.089,00

229

- - Запишан капитал

232

- - Резерви (233+234)

22.137,00

233

- - Законска и статутарна резерва

22.137,00

235

- - Ревалоризациски резерви и останати разлики
од вреднувањето

236

- - Добивка за финансиската година

54.147,00

420.607,00

239

- - Пренесена загуба (-)

7.832.289,00

7.778.142,00

241

- - ВКУПНА ПАСИВА (195+228)

6.581.610,00

6.922.726,00

1.454.117,00

1.457.117,00

Биланс на успех
Ознака за АОП

Опис

1

- - Приходи од камата

Претходна
година
195.429,00

Бруто за
тековна година

Исправка на
Нето за тековна
вредноста за
година
тековна година
152.156,00

2

- - Расходи за камата

3

- - Приходи од провизиии и надомести

4.788.747,00

5.879.371,00

4

- - Расходи за провизиии и надомести

623.072,00

487.538,00

10

- - Останати приходи од дејноста

223.000,00

0,00
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11

- - Трошоци за вработените (012+013+014)

1.850.567,00

2.164.084,00

12

- - Плати

1.241.833,00

1.431.719,00

13

- - Трошоци за даноци и придонеси за
задолжително социјално осигурување

608.734,00

694.637,00

14

- - Останати користи за вработените

15

- - Амортизација на нематеријални средства и
материјални средства

37.728,00
505.280,00

12.239,00

2.156.023,00

2.865.599,00

72.234,00

502.067,00

22

- - Останати расходи од дејноста

23

- - Добивка од редовно работење
(001+003+005+006+008+010) - (002+004
+007+009+011+015+016+017+021+022)

24

- - Загуба од редовно работење
(002+004+007+009+011+015+016+017+021
+022) - (001+003+005+006+008+010)

0,00

27

- - Добивка пред оданочување (023+025-026)

72.234,00

29

- - Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)

18.087,00

59.323,00

30

- - Добивка за финансиската година (027-029)

54.147,00

442.744,00

32

- - Просечен број на вработени врз основа на
часови на работа во пресметковниот период (во
апсолутен износ)

4,00

4,00

33

- - Број на месеци на работење

12,00

12,00

34

- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА
Добивка која им припаѓа на имателите на акции
на матичното претпријатие

54.147,00

442.744,00

502.067,00

Државна евиденција
Ознака за АОП

Опис

Претходна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
вредноста за
тековна година

Нето за тековна
година

657

- - Други приходи(< или = на АОП 010 од БУ)

223.000,00

658

- - Расходи за провизии и надомести ( = на АОП
004 од БУ)

355.617,00

660

- - Трошоци за вработените (АОП
661+664+665) ( = на АОП 011 од БУ)

1.850.567,00

2.164.084,00

661

- - Трошоци за плати

1.850.567,00

2.164.084,00

683

- - Други трошоци(< или = на АОП 022од БУ)

2.156.023,00

2.865.599,00

686

- - Просечен број на вработени врз основа на
состојбата на крајот на месецот

3,00

4,00

Структура на приходи по дејности
Ознака за АОП

Опис

2484

- 66.12 - Дејности на посредување во
работењето со хартии од вредност и стокови
договори

Претходна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
вредноста за
тековна година

Нето за тековна
година

6.031.527,00

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.
Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на
Централниот Регистар.
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