Македонско еколошко друштво Скопје
Финансиски извештај за период
01.01.2019-31.12.2019

Приходи
1. Приходи од капитална добивка од продажба на основни
средства

73.800,00 ден.

2. Приходи одпозитивни курсни разлики

49.177,00 ден.

3. Приходи од донации

60.495,00 ден.

4. Приходи од проектни грантови
5. Приходи од рефундирање на патни трошоци
6. Приходи од членарини
7. Приходи од консултантски услуги

Вкупни приходи

36.810.287,00 ден.
119.314,00 ден.
3.000,00 ден.
433.448,00 ден.
37.549.521,00 ден.

Трошоци

2

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

3

Канцелариски материјали

4

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

5

Трошоци за комуникациски услуги (ПТТ, Интернет и сл).

6

Трошоци за исплатени хонорари врз основа на договори

7

Дневници и данок за дневници, надомест за користење на
сопствено возило

1

8.543.095,00 ден.
813.585,00 ден.
62.219,00 ден.

2.165.454,00 ден.
62.768,00 ден.
13.969.179,00 ден.

997.622,00 ден.

Трошоци за кирија и режиски трошоци (наем на деловен
простор, наем на сали и опрема за конференции, режиски
трошоци канцеларија, режиски трошоци-струја, вода и
други комунални трошоци )
Банкарски провизии и негативни курсни разлики

665.768,00 ден.
237.969,00 ден.

Останати трошоци (сметководствени, правни, ревизорски
10 ,нотарски и други услуги)

346.354,00 ден.

11 Трошоци за осигурување на лица, имот, опрема и возила

101.138,00 ден.

8
9

Одржување на возила (вклучувајки и регистрација),
12 компјутерска опрема и инвентар

13 Трошоци за хотелски услуги и освежување

51.691,00 ден.

2.020.484,00 ден.

14 Трошоци за реклама, репрезенатција и освежување

379.269,00 ден.

Трошоци за продукција на информативно-еукативни и
информативни материјали (копирање, печатење,
15 укоричување)

867.407,00 ден.

16 Субгрантирање по основ на договори
17 Трошоци за котизации и членарини
Набавка на основни средства (возила, компјутери, мебел,
18 камери, проектори и сл)
19 Трошоци за ревизија

1.428.910,00 ден.
85.862,00 ден.
1.414.691,00 ден.
94.342,00 ден.

20 Донации на физички и правни лица, здруженија и сл

4.000,00 ден.

21 Трошоци за казнени камати, пенали и сл

3.747,00 ден.

22 Трошоци за извршени услуги за спроведени истражувања
23 Останати расходи

Вкупни трошоци

474.157,00 ден.
389.053,00 ден.
35.178.764,00 ден.

