Македонско еколошко друштво Скопје
FINANSISKI IZVE[TAJ ZA PERIOD

01.01.2016-31.12.2016

Почетна состојба на 01.01.2016 година
PRIHODI
A) Prihodi od kamati
B) Prihodi od pozitvni kursni razliki
V) Prihodi od donacii
V) Prihodi od Proekti Grantovi

8,819,514.00 ден.

945.00 ден.
-

ден.

40,000.00 ден.
12,375,745.00 ден.

Г) Приходи од надомест

35,789.00 ден.

Д) Prihodi od Членарини

10,200.00 ден.

Ѓ) Приходи од котизации

289,600.00 ден.

Ѓ) Приходи од консултантски услуги

340,000.00 ден.

Vkupni prihodi за период 01,01,-31,12,2016:

Вкупно средства за располагање

13,092,279.00 ден.
21,911,793.00 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)

5,369,669.00 ден.
780,182.00 ден.

3
4

5
6
7

Kancelariski materijali и канцелариска опрема

422,372.00 ден.

Транспортни трошоци(бензин, патарина,
автобуски карти, авионски карти, патни трошоци
за учесници )

825,355.00 ден.

Трошоци за комуникациски услуги (ПТТ,
Интернет и сл).
Tro{oci za исплатени хонорари врз основа на
договори
Дневници и данок за дневници

45,949.00 ден.
777,844.00 ден.
247,053.00 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 )

524,556.00 ден.

Банкарски провизии и негативни курсни разлики

79,392.00 ден.

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

258,534.00 ден.

9

10
Данок на имот

-

ден.

11
Одржување на возила, компјутерска опрема и
инвентар

42,890.00 ден.

12
Трошоци за хотелски услуги и освежување

929,038.00 ден.

Трошоци за репрезенатција и освежување

-

13

14

15
16
17
18

Трошоци за продукција на информативноеукативни и информативни материјали
(копирање, печатење, укоричување)
Субгрантирање по основ на договори
Трошоци за котизации и членарини
Набавка на деловен простор
Останати расходи

466,071.00 ден.
2,066,374.00 ден.
63,788.00 ден.
5,165,498.00 ден.
3,684.00 ден.

Vkupni tro{oci:
Danok na nepriznati tro{oci
Обврски за доплата во 2017 година

Крајна состојба на 31.12.2016

ден.

-

18,068,249.00 ден.
30,548.00 ден.
41,334.00 ден.
3,771,662.00 ден.
3,771,662.00 ден.
- ден.

