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Врз основа на член 20 од Статутот на Друштвото за хотелиерство, угостителство, 
туризам и трговија "ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ" А.Д.-Охрид,  член 383 став 1 точка 2, член 384 
став 2 точка 1, член 476 став 4 од Законот за трговски друштва, Собранието на 
акционери на својата седница одржана на ден 17.05.2022 година, ја донесе следната: 

 
О    Д    Л    У    К    А 

за одобрување на Годишната сметка за 2021 година 
 

1. Се одобруваат финансиските резултати на Друштвото за хотелиерство, 
угостителство, туризам и трговија "ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ" А.Д.-Охрид, 
според Годишна сметка за 2021 година, и тоа: 
  

Годишната сметка се состои од: 

 Биланс на успех од 01.01.2021 - 31.12.2021 година 
 Биланс на состојба на ден 31.12.2021 година 

 
Според билансот на успех, искажани се следните состојби: 
 
 ВКУПНИ ПРИХОДИ                                            118.059.975,00  
 ВКУПНИ РАСХОДИ                                  133.082.995,00 
 ОСТВАРЕНА ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ                 15.023.020,00 
 ПРЕСМЕТАН ДАНОК НА ДОБИВКА                                  0,00             
 ЗАГУБА  ПО ОДАНОЧУВАЊЕ                ____ 15.023.020,00 

 
Според билансот на состојба, искажани се следните состојби: 

 
 Актива   485.412.191,00 денари 
 Пасива  485.412.191,00 денари 

 
 

2. Оваа Одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување. 

                                                                                    Претседавач со Собрание 
 
                                                                                 __________________________  
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О    Д    Л    У    К    А 
за одобрување на финансиските извештаи 

на Друштвото за 2021 година 
 
 

1. Се одобруваат финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2021 година 
ревидирани од овластен ревизор со мислење. 

 
2. Извештаите од ставот 1 на оваа Одлука  се составен дел на Одлуката.  
 
 
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување. 

 
 

 
                                                                                    Претседавач со Собрание 
                                                                                                                          
                                                                                 __________________________      
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  О    Д    Л    У    К    А 
за одобрување на Извештајот за работењето на Друштвото  

за деловната 2021 година 
 

 
1. Се одобрува Извештајот за работењето на Друштвото за хотелиерство, 

угостителство, туризам и трговија "ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ" А.Д.-Охрид за 
деловната  2021 година.  

 
 

2. Извештајот од став 1 е составен дел на оваа Одлука. 
 
 

3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување. 
 
 

 
 
 
 

                                                                                    Претседавач со Собрание 
                                                                                                                          
                                                                                 __________________________      
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