Македонско еколошко друштво Скопје
FINANSISKI IZVE[TAJ ZA PERIOD

01.01.2020-31.12.2020

Почетна состојба на 01.01.2020 година
PRIHODI
A) Приходи од капитална добивка од продажба на основни
средства
B) Prihodi od pozitvni kursni razliki
V) Prihodi od donacii
V) Prihodi od Proekti Grantovi
Г) Приходи од надомест
Д) Prihodi od Членарини
Ѓ) Приходи од консултантски услуги

Vkupni prihodi за период 01,01,-31,12,2020:

Вкупно средства за располагање

18.207.531,00 ден.

-

ден.

55.236,00 ден.
-

ден.

37.283.029,00 ден.
37.656,00 ден.
2.300,00 ден.
956.680,00 ден.

38.334.901,00 ден.
56.542.432,00 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)

9.313.880,00 ден.
838.449,00 ден.

3
4

5
6

Канцелариски материјали

145.060,00 ден.

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

941.403,00 ден.

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

52.794,00 ден.
12.062.886,00 ден.

7

8

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

713.652,00 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 )

634.440,00 ден.

Банкарски провизии и негативни курсни разлики

220.121,00 ден.

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

848.830,00 ден.

Трошоци за осигурување на лица, имот, опрема и
возила

102.042,00 ден.

9
10

11

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

79.193,00 ден.

13
Трошоци за хотелски услуги и освежување

546.038,00 ден.

Трошоци за реклама, репрезенатција и освежување

460.487,00 ден.

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 основни средства (возила, компјутери,
мебел, камери, проектори и сл) вклучувајки и
Инвестиции во тек

734.147,00 ден.
819.185,00 ден.
111.989,00 ден.
2.563.999,00 ден.

19
Трошоци за ревизија
20

68.411,00 ден.

Донации на физички и правни лица, здруженија и
сл

-

ден.

Трошоци за казнени камати, пенали и сл

-

ден.

21

22

23

Трошоци за извршени услуги за спроведени
истражувања и реализација
Останати расходи

1.112.325,00 ден.
859.815,00 ден.

Vkupni tro{oci:

Крајна состојба на 31.12.2020

33.229.146,00 ден.

23.313.286,00 ден.

