Македонско еколошко друштво Скопје
FINANSISKI IZVE[TAJ ZA PERIOD

01.01.2017-31.12.2017

Почетна состојба на 01.01.2017 година
PRIHODI
A) Prihodi od kamati

3,771,662.00 ден.

207.00 ден.

B) Prihodi od pozitvni kursni razliki

29,766.00 ден.

V) Prihodi od donacii

51,248.00 ден.

V) Prihodi od Proekti Grantovi
Г) Приходи од надомест
Д) Prihodi od Членарини
Ѓ) Приходи од консултантски услуги

Vkupni prihodi за период 01,01,-31,12,2017:

Вкупно средства за располагање

19,255,236.00 ден.
85,513.00 ден.
7,600.00 ден.
749,152.00 ден.

20,178,722.00 ден.
23,950,384.00 ден.

TROШOCI
1

2

Плати за вработени (координатори, асистенти на
проекти и сл)
Помошен материјал за проектни активности
(вклучувајки и камери, гпс уреди и сл)

6,500,423.00 ден.
259,334.00 ден.

3
4
5
6
7

Kancelariski
materijali и канцелариска
Транспортни трошоци(бензин,
патарина, опрема
автобуски карти, авионски карти, патни трошоци
за учесници )
Трошоци за комуникациски услуги (ПТТ,
Интернет и сл).
Tro{oci za исплатени хонорари врз основа на
договори
Дневници и данок за дневници

348,388.00 ден.
905,983.00 ден.
29,724.00 ден.
3,126,247.00 ден.
178,648.00 ден.

8

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 )

419,536.00 ден.

Банкарски провизии и негативни курсни разлики

59,699.00 ден.

Ostanati трошоци (правни, ревизорски ,нотарски
и други услуги)

276,021.00 ден.

9

10

13,572.00 ден.

Данок на имот
11
Одржување на возила, компјутерска опрема и
инвентар

254,543.00 ден.

Трошоци за хотелски услуги и освежување

950,535.00 ден.

Трошоци за репрезенатција и освежување

168,417.00 ден.

Трошоци за продукција на информативноеукативни и информативни материјали
(копирање, печатење, укоричување)
Субгрантирање по основ на договори
Трошоци за котизации и членарини
Помошти и донации на физички лица
Останати расходи

283,121.00 ден.
312,100.00 ден.
57,986.00 ден.
- ден.
162,612.00 ден.

12

13

14

15
16
17
18

Vkupni tro{oci:
Danok na nepriznati tro{oci
Обврски за доплата во 2018 година

Крајна состојба на 31.12.2017

-

14,306,889.00 ден.
22,389.00 ден.
69,368.00 ден.
9,551,738.00 ден.

