
Известувач:

Организационен облик по ЗТД:

3 1 1 2 2 0 0 6

Вид на сопственичко друштво:

22/1 -влог во постојно друштво

22/2 -влог во ново друштво

22/3 -филијала

22/4 -заводи и фондации

Странски партнер: Држава:

Евиденционен/регистарски број: Валута на известување: МКД 8 0 7

А. Состојба на вложувањата на нерезидентите во Република Македонија

1 Вредност на уделот во вкупниот капитал

(3+4+5+6+7-8+/-9+10-11)

2 запишан основен капитал (3+4)

3 - уплатен основен капитал

4 - неуплатен запишан капитал

5 уплатен вишок на капитал

6 резерви

7 пренесена нето добивка од претходни години

8 пренесена загуба од претходните години

9 ревалоризација на капиталот

10 нераспределена нето добивка од тековната година

11 загуба од работењето во тековната година

12 процентуално учество во вкупниот капитал

Б. Нето добивка/загуба од работењето во тековната година

13 нето добивка/загуба на претпријатието

14 вредност на уделот на нерезидентот во вкупната добивка/загуба

15 исплатена добивка

В. Вид на зголемување/намалување на вредноста на уделот во капиталот

шифра

Состојба на ден:

претходна тековна

година година

Образец ДИ 22

вложување од странство

Матичен број:

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОМЕТОТ НА ПОВРЗАНИТЕ СУБЈЕКТИ

0.00 0.00

0.00 0.00

опис износ

страна 1



Известувач: 0 0 0 0 0 0 0 0

Организационен облик по ЗТД: 0 0 0

Странски партнер: 0 Држава: 0 0 0 0

Евиденционен/регистарски број: Валута на известување: МКД 8 0 7

Г. Состојба на побарувањата и обврските

од тековното работење со поврзаното друштво

тековна

побарува

16 Вкупни побарувања(17 до 20 + 21 до 24)

17 Долгорочни: а)од финансирање

18 б)од работењето

19 в)останати побарувања

20 г)камати

21 Краткорочни: а)од финансирање

22 б)од работењето,дадени аванси и гаранции

23 в)останати побарувања

24 г)камати

25 Вкупни обврски(26 до 29 + 30 до 34)

26 Долгорочни: а)од финансирање

27 б)од работењето

28 в)останати обврски

29 г)камати

30 Краткорочни: а)од финансирање

31 б)од работењето,дадени аванси и гаранции

32 в)од работењето-за добивката

распоредена за исплата

33 г)останати обврски

34 д)камати

Напомени:

1. Година на прво вложување на капитал

2. Број на вработени на крајот на извештајната година

3. Главна причина за вложувањето

а)работна сила в) пазарни погодности г)сигурност на вложувањето

д)останато

Име на одговорно лице:

Составувач на извештајот: Телефон на известувачот:

Место и датум: Скопје, 30.04.2007 Телефон на сметководителот:

Печат и потпис

Образец ДИ 22

вложување од странство

Матичен број:

31.12. 31.12.

претходна

година должи година

страна 2

б)даночен систем

3120650






