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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА ЗЈОРМ
ВО ПЕРИОД ОД 01.01.2016 ДО 31.12.2016 ГОДИНА
Почетната состојба на сметката на Здружението на 01.01.2016 година изнесува
407.367,00 денари.
На 31.12.2016 година салдото на ЗЈОРМ изнесува 359.990,00 денари. Од овие
средства на главната сметка има 141.184,00 денари, на сметката на Солидарниот фонд има
128.727,00 денари, додека на сметката на Издавачкиот фонд има износ од 45.439,00
денари.
Во вкупните приходи и расходи се вкалкулирани средствата на главната сметка на
ЗЈОРМ, како и потсметките на Солидарниот фонд и Издавачкиот фонд.
ПРИХОДИ:
1. На почетокот на 2016 година на сметката на Здружението од претходната година
пренесени се 407.367,00 денари.
2. Во периодот од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година по основ на членарина
внесени се 605.999,00 денари.
3. Приход од банка по основ на камата во износ од 38,00 денари.
4. Вонреден приход во износ од 9,00 денари.
РАСХОДИ:
Парични средства во износ од 282.462,00 денари се исплатени како плата,
надоместоци на плата и социјално осигурување за правниот соработник врз основа на
договор за вработување на определено време.
При организацијата на XIX Годишно Собрание на ЗЈОРМ, како и при одржување
на редовните состаноци на Извршниот Одбор, за патни трошоци на учесниците се
потрошени вкупно 30.177,00 денари.
За репрезентативни материјали, односно за деловни подароци на соработници, и
пригодни подароци издвоени се вкупно средства во износ од 38.990,00 денари, додека за
новогодишни честитки на соработниците исплатени се 1.750,00 денари.
За интелектуални услуги врз основа на склучен договор за дело исплатени се
вкупно 1.600,00 денари за овластен судски преведувач, кој вршеше консекутивен превод
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на обуката за презентирање на техниките на екстрахирање на докази и начинот на нивно
користење, одржана на 15.11.2016 година.
За репрезентативни угостителски услуги потрошени се средства во износ од
73.035,00 денари, од кои за организација на XIX Годишно Собрание на ЗЈОРМ потрошени
се 42.500,00 денари, за потребите на обуката за презентирање на техниките на
екстрахирање на докази и начинот на нивно користење издвоени се 21.630,00 денари,
додека останатите средства се потрошени за организација на работни средби со
соработниците на ЗЈОРМ и состаноци на извршниот одбор.
За набавка на канцелариски материјали, односно за набавка на роковници за сите
членови на Здружението, за 2016 година исплатени се 58.380,00 денари, додека за
роковниците за 2017 година издвоени се вкупно средства во износ од 60.003,00 денари.
15.606,00 денари се исплатени даноци од кои 6.821,00 денар исплатени се како
аконтација на данок на добивка, обврска што Здужението ја има согласно законските
прописи, додека останатите се исплатени за персонален данок од доход врз основа на
исплатените патни трошоци и договорите за дело од 2015 година.
За книговодствени услуги на сметководственото биро, исплатени се средства во
висина од 37.500,00 денари.
За поштенски услуги исплатени се 1.808,00 денари, додека средства во износ
22.491,00 денар потрошени се за телефонски услуги.
За завршна сметка според упатствата на Централен регистар издвоени се 2.100,00
денари.
10.563,00 денари потрошени за услуги, провизија на банката кај која Здружението
има регистрирано трансакциска сметка и потсметка.
За други материјали потрошени се 949,00 денари, од кои 150 денари за нотарски
услуги, додека 799,00 денари за хостинг на веб страната на годишно ниво.
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