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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА ЗЈОРМ
ВО ПЕРИОД ОД 01.01.2015 ДО 31.12.2015 ГОДИНА
Почетната состојба на сметката на Здружението на 01.01.2015 година изнесува
584.149,00 денари.
На 31.12.2015 година салдото на ЗЈОРМ изнесува 406.133,00 денари, додека
моменталната состојба на сметката на Здружението изнесува 382.486,00 денари, заклучно
со 17.02.2016 година. Од овие средства на главната сметка има 289.500,00 денари, додека
на сметката на Солидарниот фонд 92.986,00 денари.
Во вкупните приходи и расходи се вкалкулирани средствата на сметката на ЗЈОРМ,
како и потсметките на Солидарниот фонд и Финансиски истраги.
ПРИХОДИ:
1. На почетокот на 2015 година на сметката на Здружението од претходната година
пренесени се 584.149,00 денари.
2. Во периодот од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година по основ на членарина
внесени се 648.530,00 денари.
3. Приход од банка по основ на камата во износ од 605,00 денари.
РАСХОДИ:
За набавка на канцелариски материјали потребни за функционирањето на
Здружението, како и за организација на XVII и XVIII Собрание искористени се средства
во износ од 81.435,00 денари, од кои 48.203,00 денари се исплатени од потсметката на
ЗЈОРМ – „Финансиски истраги“, додека останатите средства исплатени од главната
сметка на Здружението за потребите на тековното работење, од кои 14.507,00 денари за
потребите на дводневната Регионална работилница “Нови пристапи во водењето на
кривичната постапка и улогата на јавните обвинители“.
За репрезентативни материјали, деловни подароци, пригодни подароци за
пензионираните членови на ЗЈОРМ и новогодишни честитки издвоени се вкупно 31.561,00
денари.
За репрезентативни угостителски услуги потрошени се средства во износ од
160.185,00 денари, од кои за организација на XVII Годишно Собрание на ЗЈОРМ
потрошени се 60.200,00 денари, за XVIII Собрание на ЗЈОРМ – Изборно Собрание
платени се 58.500,00 денари, за потребите на дводневната Регионална работилница “Нови
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пристапи во водењето на кривичната постапка и улогата на јавните обвинители“ издвоени
се 19.830,00 денари, додека останатите средства се потрошени за организација на
пригодни вечери за гости, состаноци на извршниот одбор и работни средби со
соработниците на Здружението.
При организацијата на XVII Годишно Собрание на ЗЈОРМ, XVIII Собрание на
ЗЈОРМ – Изборно Собрание, како и при одржување на редовните состаноци на Извршниот
Одбор, за патни трошоци на учесниците се потрошени 50.627,00 денари.
За интелектуални услуги врз основа на склучени договори за дело исплатени се
вкупно 18.000,00 денари за шест јавни обвинители и еден надворешен соработник –
фотограф.
Врз основа на исплатените патни трошоци и договорите за дело уплатен е вкупен
персонален данок од доход во висина од 6.229,00 денари, додека 12.340,00 денари
исплатени се како аконтација на данок на добивка, обврска што Здужението ја има
согласно законските прописи.
За книговодствени услуги на сметководственото биро, исплатени се средства во
висина од 43.500,00 денари.
Средства во износ 49.887,00 денари потрошени се за поштенски и телефонски
услуги.
Парични средства во износ од 272.178,00 денари се исплатени како плата,
надоместоци на плата и социјално осигурување за правниот соработник врз основа на
договор за вработување на определено време.
За завршна сметка според упатствата на Централен регистар и промена на
состојба издвоени се 3.935,00 денари.
14.925,00 денари потрошени за услуги, провизија на банката кај која Здружението
има регистрирано трансакциска сметка и потсметка.
Како годишна членарина за 2015 година во Меѓународното здружение на јавни
обвинители, уплатени се средства во износ од 300,00 евра во денарска противвредност од
18.540,00 денари.
За други материјали потрошени се 63.809,00 денари, од кои за солидарна помош на
член на ЗЈОРМ исплатени се 20.000,00 денари, согласно Правилникот за остварување на
права од Солидарен фонд, 13.855,00 денари се исплатени на Македонска Авторска
Агенција за ангажман на музичко трио за потребите на дводневната Регионална
работилница “Нови пристапи во водењето на кривичната постапка и улогата на јавните
обвинители“, 10.200,00 денари за изработка на видео запис и фотографии за потребите на
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дводневната Регионална работилница “Нови пристапи во водењето на кривичната
постапка и улогата на јавните обвинители“, 2.000,00 денари за новогодишни честитки,
додека 17.754,00 денари се законско ослободување 10% од платените средства за
репрезентација.
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