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Биланс на приходи и расходи   
 
  

Забелешка 
За период од 17 мај 
до 31 декември 2005

  
Приходи од камата  4 3.691
Расходи од камата  4 -
 
Нето приходи од камата 

 
3.691

  
Приходи од провизии и надоместоци   -
Расходи од провизии и надоместоци   (275)
 
Нето расходи од провизии и надоместоци 

 
(275)

  
Курсни разлики (нето) 5 134
  
Приходи од тековно работење  3.550
  
Расходи од тековно работење 6 (37.252)
  
Загуба   (33.702)
  
Данок од добивка  -
  
Нето загуба за периодот  (33.702)
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Биланс на состојба  
 
  Забелешка 31 декември 2005
  
АКТИВА  
Парични средства и депозити кај Народна Банка  
на Македонија  

 
8 12.275

Државни записи 9 37.292
Долгорочни хартии од вредност 10 9.911
Материјални вложувања 11 3.902
Нематеријални вложувања 12 94
АВР и останата актива 13 4.234
  
Вкупна актива  67.708
  
ПАСИВА  
ПВР и останата пасива 14 8.788
Одложени даноци  88
  
Вкупна пасива  8.876
  
КАПИТАЛ  
Акционерски капитал  92.032
Загуба  (33.702)
Ревалоризациони резерви  502
  
Вкупно капитал  58.832
  
Вкупно пасива и капитал  67.708
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Промени на капиталот 
 
 Акционерски 

капитал
Ревалориза-

циона 
резерва

Резерви Задржана 
добивка 

Вкупно
капитал

   
Состојба 17 мај 2005 92.032 - - - 92.032
Нето загуба  - - - (33.702) (33.702)
Ревалоризациона резерва - 502 - - 502
 
Состојба на 31 декември 
2005 92.032 502 - (33.702) 58.832
 
Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 15.000 обични акции. Номиналната 
вредност по акција изнесува ЕУР 100 искажана во денарска противвредност по среден курс 
на Народна банка на Република Македонија на денот на издавањето на одобрението за 
работа на Друштвото. 
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Паричен тек   
 
 Забелешка За период од 17 мај 

до 31 декември 2005
  2005
Паричен тек од редовни активности  
Загуба  (33.702)
Амортизација на материјални и нематеријални  6 
вложувања 264
Приходи од камата 4 (3.691)
Наплатени камати  2.014
Загуба од дејности пред промена на  
оперативните активности  (35.115)
  
(Зголемување)/намалување во средствата  
АВР и останата актива   (2.557)

 Зголемување/ (намалување) на обврските 
ПВР и останата пасива 8.788 

  
Нето парични средства од основната дејност (28.884)
  
Паричен тек од инвестиционата активност 
Вложувања во хартии од вредност  (46.613)
Зголемување на материјални вложувања   (4.163)
Зголемување на нематеријални вложувања  (97)

  
 Нето паричен тек од инвестиционата активност (50.873)

  
Паричен тек од финансирање  
Емисија на акции  92.032
  
Нето паричен тек од финансирање 92.032
  

 Нето парични средства 12.275
  
  

8 Парични средства на крајот на периодот 12.275
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