
Биланс на состојба

Биланс на успех

ЕМБС: 06347398
Целосно име: Акционерско друштво за застапување во осигурувањето МАГМА ОСИГУРУВАЊЕ АД
Скопје

Вид на работа: 570
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2016

Листа на прикачени документи:
Финансиски извештаи

Ознака за АОП Опис
Претходна

година

Бруто за

тековна година

Исправка на

вредноста за

тековна година

Нето за тековна

година

140
- - АКТИВА:Парични средства и парични

еквиваленти
1.254.916,00 204.038,00

150
- - Кредити на и побарувања од други
коминтенти (151+152-153)

1.931.578,00 1.762.665,00

152 - - Останати побарувања 1.931.578,00 1.762.665,00

175 - - Материјални средства (176+177+178) 26.327,00 19.612,00

178 - - Останати материјални средства 26.327,00 19.612,00

194
- - ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154

+159+160 +163+166+169+175+179+193)
3.212.821,00 1.986.315,00

195
- - ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213
+222+223+227)

1.713.957,00 570.008,00

202
- - Обврски кон други комитенти
(203+204+205+206+207)

1.713.957,00 570.008,00

206 - - Обврски по кредити 780.000,00 36.958,00

207 - - Останати обврски 933.957,00 533.050,00

228
- - КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232

+235+236-237+238-239+240)
1.498.864,00 1.416.307,00

229 - - Запишан капитал 919.500,00 919.500,00

236 - - Добивка за финансиската година 261.235,00

237 - - Загуба за финансиската година (-) 82.557,00

238 - - Задржана добивка 318.129,00 579.364,00

241 - - ВКУПНА ПАСИВА (195+228) 3.212.821,00 1.986.315,00

Ознака за АОП Опис
Претходна

година

Бруто за

тековна година

Исправка на

вредноста за

тековна година

Нето за

тековна година

1 - - Приходи од камата 13.733,00 53,00

3 - - Приходи од провизиии и надомести 1.418.576,00 345.546,00

4 - - Расходи за провизиии и надомести 23.863,00 8.879,00

11 - - Трошоци за вработените (012+013+014) 465.983,00 132.747,00

12 - - Плати 303.432,00 92.365,00

13
- - Трошоци за даноци и придонеси за
задолжително социјално осигурување

132.551,00 40.382,00

14 - - Останати користи за вработените 30.000,00

15
- - Амортизација на нематеријални средства и
материјални средства

9.735,00 6.715,00

22 - - Останати расходи од дејноста 633.574,00 279.815,00

23

- - Добивка од редовно работење

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

299.154,00

24

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

82.557,00
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Државна евиденција

Структура на приходи по дејности

27 - - Добивка пред оданочување (023+025-026) 299.154,00

28 - - Загуба пред оданочување (024+026-025) 82.557,00

29 - - Данок од добивка (дел од Даночниот биланс) 37.919,00

30 - - Добивка за финансиската година (027-029) 261.235,00

32

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

2,00 2,00

33 - - Број на месеци на работење 12,00 12,00

Ознака за АОП Опис
Претходна

година

Бруто за

тековна година

Исправка на

вредноста за

тековна година

Нето за тековна

година

686
- - Просечен број на вработени врз основа на

состојбата на крајот на месецот
2,00

Ознака за АОП Опис
Претходна

година

Бруто за

тековна година

Исправка на

вредноста за

тековна година

Нето за тековна

година

2487
- 66.22 - Дејности на застапници во
осигурување и осигурителни посредници

345.599,00

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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