
Белешки 31 декември 2020 31 декември 2019

во (000) МКД во (000) МКД

СРЕДСТВА

Нетековни средства

Нематеријални средства   -   - 

Материјални средства   -   - 

Вложувања во недвижности   -   - 

Долгорочни финансиски средства   -   - 

Долгорочни побарувања   -   - 

Вкупно нетековни средства   -   - 

Тековни средства

Залихи   -   - 

Побарувања од поврзани друштва   -   - 

Побарувања од купувачи   -   - 

Побарувања за дадени аванси на добавувачи   -   - 

Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, 

акциза и за останати давачки кон државата (претплати) 163   - 

Побарувања од вработените   -   - 

Останати краткорочни побарувања   - 

Краткорочни финансиски средства 185 185

Парични средства и парични еквиваленти 534 2.080

Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР) 1.138   - 

Вкупно тековни средства 2.020 2.265

ВКУПНО СРЕДСТВА 2.020 2.265

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ

Главнина и резерви

Основна главнина 1.540 1.540

Премии на емитирани акции

Ревалоризациска резерва

Резерви

Акумулирана добивка

Пренесена загуба (-) (1.213) (3.609)

Добивка/Загуба за деловната година 86 2.396

Вкупно главнина и резерви 413 327

Долгорочни резервирања за ризици и трошоци   -   - 

Долгорочни обврски   -   - 

Одложени даночни обврски   -   - 

Тековни обврски

Обврски спрема поврзани друштва   -   - 

Обврски спрема добавувачи 279 410

Обврски за аванси, депозити и кауции   -   - 

Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата   -   - 

Обврски кон вработените   -   - 

Тековни даночни обврски   - 387

Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва   -   - 

Обврски по заеми и кредити 60 62

Обврски по основ на учество во резултатот   -   - 

Останати финансиски обврски   -   - 

Останати краткорочни обврски 1.268 1.080

Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди   -   - 

Вкупно тековни обврски 1.607 1.938

Вкупно обврски 1.607 1.938

ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ 2.020 2.265

Градски ракометен клуб Охрид
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на Градски ракометен клуб Охрид АД Охрид

за годината завршена на 31 декември 2020 година



Белешки 31 декември 2020 31 декември 2019

во (000) МКД во (000) МКД

Приходи од работењето 12.176 15.986

Приходи од продажба   -   - 

Останати приходи 12.176 15.986

Промена на вредноста на залихи на готови 

производи и на недовршено производство   -   - 

Капитализирано сопствено производство и 

услуги   -   - 

Расходи од работењето 12.071 13.318

Трошоци за суровини и други материјали 868 1.347

Набавна вредност на продадени стоки   -   - 

Набавна вредност на продадени материјали, 

резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и 

автогуми   -   - 

Услуги со карактер на материјални трошоци 53 493

Останати трошоци од работењето 10.656 11.198

Трошоци за вработените 84 23

Амортизација на материјалните и 

нематеријалните средства   -   - 

Вредносно усогласување (обезвреднување) на 

нетековни и тековни средства   -   - 

Резервирања за трошоци и ризици   -   - 

Останати расходи од работењето 410 257

Финансиски приходи   -   - 

Финансиски расходи   - 

Удел во загубата/добивката на придружените 

друштва   -   - 

Добивка/Загуба од редовното работење 104 2.667

Нето добивка/загуба од прекинати работења   -   - 

Добивка/Загуба пред оданочување 104 2.667

Данок на добивка 18 271

Одложени даночни приходи/расходи   -   - 
Нето добивка/загуба за деловната година 86 2.396

Останата сеопфатна добивка   -   - 

Останата сеопфатна загуба   -   - 

Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за 

годината 86 2.396

Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа 

на имателите на акции на матичното друштво   -   - 

Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа 

на неконтролираното учество   -   - 

Градски ракометен клуб Охрид
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА И ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА 

ДОБИВКА

на Градски ракометен клуб Охрид АД Охрид

за годината завршена на 31 декември 2020 година



ОПИС

Состојба на 31 

декември 2019 

година (во 000 

МКД)

Зголемување 

(во 000 МКД)

Намалување 

(во 000 МКД)

Состојба на 31 

декември 2020 

година (во 000 

МКД)

Основна главнина 1.540   -   - 1.540

  

Ревалоризациона резерва   -   -   -   - 

  

Резерви   -   -   -   - 

  

Акумулирана добивка   -   -   -   - 

  

Пренесена загуба (3.609) 2.396   - (1.213)

  

Дивиденди   -   -   -   - 

  

Добивка / Загуба за финансиската 

година 2.396   - (2.310) 86

Вкупно главнина и резерви 327 2.396 (2.310) 413

Градски ракометен клуб Охрид
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА ВО ГЛАВНИНАТА

на Градски ракометен клуб Охрид АД Охрид

за годината завршена на 31 декември 2020 година



31 декември 2020 31 декември 2019

во 000 МКД во 000 МКД

I. Готовински тек од оперативни активности

Нето добивка/загуба по оданочување 86 2.396

Амортизација на основни средства   -   - 

Зголемување/намалување на тековните средства

Долгорочни побарувања   -   - 

Залихи   -   - 

Побарувања од поврзани друштва   -   - 

Побарувања од купувачи   -   - 

Побарувања за дадени аванси на добавувачи   -   - 

Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, 

акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) (163)   - 

Побарувања од вработените   -   - 

Останати краткорочни побарувања   - 40

Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР) (1.138)   - 

(1.301) 40

Зголемување/намалување на тековни обврски

Обврски спрема поврзани друштва   -   - 

Обврски спрема добавувачи (130) (765)

Обврски за аванси, депозити и кауции   -   - 

Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата   -   - 

Обврски кон вработените   -   - 

Тековни даночни обврски (387) 281

Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва   -   - 

Обврски по заеми и кредити (2) (130)

Обврски по основ на учество во резултатот   -   - 

Останати финансиски обврски   -   - 

Останати краткорочни обврски 188 119

Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)   - (340)

(331) (835)

Вкупно нето готовина од оперативни активности (1.546) 1.601

II. Готовински тек од инвестициски активности

Нематеријални средства   -   - 

Материјални средства   -   - 

Вложувања во недвижности   -   - 

Долгорочни финансиски средства   -   - 

Краткорочни финансиски средства   -   - 

Вкупно нето готовина од инвестициски активности   -   - 

III. Готовински тек од финансиски активности

Главнина и резерви   - 17

Долгорочни резервирања за ризици и трошоци   -   - 

Долгорочни обврски   -   - 

Одложени даночни обврски   -   - 

Вкупно нето готовина од финансиски активности   - 17

Вкупно нето пораст/намалување на готовината (1.546) 1.618

Готовина на почетокот од годината 2.080 462

Готовина на крајот од годината 534 2.080

Градски ракометен клуб Охрид
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

за годината завршена на 31 декември 2020 година

на Градски ракометен клуб Охрид АД Охрид

.
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