
Почетна состојба на 01.01.2014 година 9.559.409,00 ден.            

PRIHODI

2.247,00 ден.                             

B)  Prihodi od pozitvni kursni razliki 847,00 ден.                                

108.636,00 ден.                         

V) Prihodi od Proekti Grantovi 15.168.487,00 ден.                    

Г)  Приходи од надомест 942.532,00 ден.                         

Д) Prihodi od Членарини 9.700,00 ден.                             

Ѓ) Prihodi od поранешни години

16.232.449,00 ден.          

Вкупно средства за располагање 25.791.858,00 ден.          

TROШOCI

1

5.530.311,00 ден.                      

2 Помошен материјал за проектни активности 

(вклучувајки и камери, гпс уреди и сл) 370.164,00 ден.                         

3

260.289,00 ден.                         

4 Транспортни трошоци(бензин, патарина, 

автобуски карти, ) 1.333.124,00 ден.                      

5

95.444,00 ден.                           

6

3.948.353,00 ден.                      

7 74.345,00 ден.                           

V) Prihodi od donacii

Vkupni prihodi за период 01,01,-31,12,2014:

Плати за вработени (координатори, асистенти на 

проекти и сл)

Kancelariski materijali и канцелариска опрема 

Трошоци за комуникациски услуги (ПТТ, 

Интернет и сл).

Tro{oci za исплатени хонорари врз основа на 

договори и други интелектуални услуги

Македонско еколошко друштво Скопје

          FINANSISKI IZVE[TAJ ZA PERIOD

01.01.2014-31.12.2014

A) Prihodi od kamati

Дневници и данок за дневници 



8

552.668,00 ден.                         

 Банкарски провизии и негативни курсни разлики 76.773,00 ден.                           

9

93.470,00 ден.                           

10

Objava vo vesnici, reklama i sl 149.929,00 ден.                         

11

Одржување на возила, компјутерска опрема и 

инвентар 1.367.801,00 ден.                      

12

Трошоци за хотелски услуги и освежување 1.521.104,00 ден.                      

13

Трошоци за репрезенатција и освежување 11.355,00 ден.                           

14
Трошоци за продукција на информативно-

еукативни и информативни материјали 

(копирање, печатење, укоричување) 425.189,00 ден.                         

15 329.930,00 ден.                         

16 39.235,00 ден.                           

17 387.450,00 ден.                         

18 180.101,00 ден.                         

16.747.035,00 ден.          

Danok na nepriznati tro{oci 1.401,00 ден.                   

Крајна состојба на 31.12.2014 9.043.422,00 ден.            

9.031.537,00 ден.                      

Обврски за плаќање во 2015 година 33.926,00 ден.                           

Претплати за данок 22.041,00 ден.-                           

Салдо за пренос во наредна година 9.043.422,00 ден.                    

Трошоци за кирија и режиски трошоци (наем на 

деловен простор, наем на сали и опрема за 

конференции, режиски трошоци канцеларија, 

режиски трошоци-струја ,парно, вода и други 

комунални трошоци )

Ostanati трошоци (правни, ревизорски 

,нотарски, сметководствени  и други услуги)

Субгрантирање по основ на договори 

Останати расходи

Vkupni tro{oci:

Пренос на други субјекти 

Трошоци за котизации и членарини

Состојба на извод на главна денарска сметка и девизни 

сметки на 31.12.2014


