Содржина

РЕВИЗОРСКО МИСЛЕЊЕ........................................................................................................................................... 3
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2012 НА “ЗДРУЖЕНИЕТО НА
НОВИНАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА” ............................................................................................................................. 5
БИЛАНС НА ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ........................................................................................................................ 5
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА СРЕДСТВАТА, ОБВРСКИТЕ И ФОНДОВИТЕ.................................................... 6
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ......................................................................................................... 7
1.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ................................................................................................................................. 7

2.

ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА ........................................................................................................................... 8

3.

ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ............................................................................................. 8
Признавање на приходи...................................................................................................................................... 8
Признавање на расходи...................................................................................................................................... 8
Капитални расходи .............................................................................................................................................. 8
Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики ............9
Недвижности, постројки и опрема ...................................................................................................................... 9
Побарувања ......................................................................................................................................................... 9
Пари и парични еквиваленти ............................................................................................................................ 10
Обврски кон добавувачи и останатите обврски ............................................................................................ 10
Фондови и резерви ............................................................................................................................................ 10
Ревалоризација ................................................................................................................................................. 10
Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос.10

4.

ПРИХОДИ ОД КИРИИ И ЗАКУПНИНИ ........................................................................................................ 11

5.

ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ ............................................................................................................................. 11

6.

ДРУГИ ПРИХОДИ.......................................................................................................................................... 11

7.

ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ............................................................................................................................ 11

8.

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ ........................................................................................................................... 12

9.

ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ .............................................................................................. 12

10.

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ........................................................................................................................... 13

11.

ДРУГИ РАСХОДИ ..................................................................................................................................... 13

12.

МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ................................................................................ 14

13.

ПОБАРУВАЊА .......................................................................................................................................... 14

14.

ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА ..................................................................................................................... 14

15.

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА .............................................................................................................................. 15

16.

АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА ........................................................................................ 15

17.

ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ................................................................................................................. 15

18.

ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ .................................................................................................. 15

19.

ОБРСКИ КОН ДРЖАВАТА ....................................................................................................................... 16

20.

ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА ....................................................................................... 16

21.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ .............................................................................................................. 16

2

До
Здужението на новинарите на Македонија

РЕВИЗОРСКО МИСЛЕЊЕ

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Здружението на новинарите на
Македонија – Скопје за 2012 година ( Во натамошниот текст ЗНМ Скопје), кои вклучуваат биланс на состојбата
на ден 31.12.2012 година и биланс на приходи и расходи за периодот кој што завршува на тој ден и прегледот
на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.
Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи
Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски
извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации. Оваа одговорност
вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за
подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од
материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и
примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки коишто се
разумни во околностите.
Одговорност на ревизорот
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата
ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие
стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да
добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно
прикажување.
Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и
обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот,
вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи,
без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја
разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на
финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во
околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на
ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени
политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и
оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.
Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да
обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.
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Основа за мислење со резерва
Како што се гледа во белешката 12 ЗНМ Скопје не пресметува амортизација ниту ревалоризација на
материјалните средства во 2012 година што, според наше мислење, не е во согласност со Законот за
сметководство за непрофитни организации. Пресметаната амортизација за 2012 година би требало да
изнесува 417 илјади денари и за тој износ треба да се намали вредноста на основните средства и фондовите
на ЗНМ Скопје.
Износот на искажаниот вишок на приходи над расходи во износ од 739.952 денари во себе содржи и дел
на обврски кон донаторите за непотрошени средства. Ние не бевме во можност да го утврдиме точниот износ
на овие обврски.
Мислење со резерва
Освен за можните ефекти од прашањето на кое се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва,
финансиските извештаи, во сите значајни аспекти, даваат вистинита и објективна слика за финансиската
состојба на 31.12.2012 година и приходите и расходите за годината која завршува на тој ден во согласност со
Законот за сметководство за непрофитни организации во Република Македонија.

Останати прашања
Споредбените информации – кореспондирачките податоци за претходниот период, 2011 година, не се
ревидирани ниту од нас ниту од друг ревизор.

За Ефект плус Скопје
Скопје, 02.04.2013

Овластен ревизор кој ја вршел ревизијата
Миов Николаки
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ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2012 НА
“ЗДРУЖЕНИЕТО НА НОВИНАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА”

БИЛАНС НА ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ
белешки

2012
во денари

Приливи

4.885.015

Приходи од кирии и закупнини

(4)

Приходи од донации

(5)
(6)
(7)

Други приходи
Финансиски приходи
Пренесен дел од вишокот на приходи

Одливи
Материјални расходи и услуги
Плати и надоместоци на вработени
Капитални расходи
Други расходи

Pриходи над расходи пред данок од
добивка
Данок од добивка

Нето приходи над расходи

1.015.128
3.154.699
126.070
4.025
585.093

4.575.540
830.506
3.741.770
3.264
-

(1.357.349)
(951.455)
(85.708)
(1.750.553)

(3.565.371)
(864.652)
(337.289)
(186.409)
(2.177.021)

739.952

1.010.169

(47.301)
692.651

(23.109)

(4.145.064)
(8)
(9)
(10)
(11)

2011

во денари
(неревидирани)

987.060

За Здружението на новинарите на Македонија
____________________________
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА СРЕДСТВАТА, ОБВРСКИТЕ И ФОНДОВИТЕ
белешки

2012

2011

во денари

во денари

3.177.839
3.177.839

3.078.393

1.187.283

1.159.861

323
17.427
1.035.481
134.052

100.665
18.398
885.931
154.867

4.365.122

4.238.254

(17)
(18)
(19)

3.478.244
3.474.773
3.471
0
193.328
163.868
2.678
26.782

3.378.798
3.375.327
3.471
0
181.512
129.225
24.354
27.933

(20)

900

92.851

692.651

585.093

4.365.122

4.238.254

СРЕДСТВА
Нетековни средства
Недвижности, постројки и опрема

(12)

Тековни средства
Побарувања
Останати побарувања
Парични средства
Активни временски разграничувања

(13)
(14)
(15)
(16)

Вкупно средства

3.078.393

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ
Извори на средства (фондови)
Деловен фонд
Резервен фонд
Ревалоризациона резерва

Тековни обврски
Обврски кон добавувачи
Останати краткорочни обврски
Обврски за даноци
Пасивни временски разграничувања
Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година

Вкупно извори на средства и обврски

За Здружението на новинарите на Македонија
____________________________
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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
1.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Здружението на новинарите на Македонија е здружение на граѓани формирано со слободно здружување на
новинарите во Република Македонија, заради остварување на професионалните интереси во заштитата на
правото и слободата на професијата, јавното информирање и јакнењето на професионалната самостојност и
етика.
Здружението на новинарите на Македонија дејствува на територијата на Република Македонија и е
независно, самостојно, невладино, непартиско и непрофитно здружение на доброволно здружени новинари,
кои дејствуваат на или од територијата на Република Македонија.
Здружението на новинарите на Македонија е основано на 17.02.1947 година.
Општата цел и задача на Здружението на новинарите на Македонија е дејствување низ сите допуштени
облици во насока на унапредување на општествениот и правниот амбиент за развој и постоење на
новинарството и новинарската професија.
Во Централниот Регистар на Република Македонија Здружението е регистрирано со следните информации:
Полното име на Здружението: Здружение на новинарите на Македонија.
Скратеното назив на здружението: ЗНМ Скопје
Датум на основање: 21.10.1980
Седиште на Здружението: Бр. Градски / ѕид –блок 13, Скопје- Центар
ЕДБ: 4030980155413
ЕМБС: 4067568
Претежна дејност на Здружението: 63.91 Дејности на новинските агенции
Претседател и лице овластено за застапување на Здружението: Насер Селмани
Извршен директор: Драган Секуловски
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2.

ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со прописите на Република Македонија за непрофитни
организации.
Финансиските извештаи се засновани на сметководственото начело на модифицирано настанување на
деловните промени, односно трансакции и на претпоставката за континуитет. Финансиските извештаи се
подготвени во согласност со усвоените сметководствени политики обелоденети во белешката три.
Функционална валута на Здружението на новинарите на Македонија е македонскиот денар.
Финансиските извештаи и сите износи во нив се прикажани во македонски денари и се изготвени врз основа
на податоците од работењето за период до 31.12.2012 година споредени со податоците од 01.01-31.12.2011
година.

3.

ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се
следните:
Признавање на приходи
Приходите се признаваат според сметководственото начелото на модифицирано настанување на деловни
промени односно трансакции. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се
расположиви кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на
пресметковниот периодот под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за
покритие на обврските од тој пресметковен период.
Приходите од камати се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот принос на
средства под услов да се наплатени во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период.
Признавање на расходи
Расходите се признаваат според сметководственото начелото на модифицирано настанување на деловни
промени односно трансакции, односно се признаваат во пресметковниот период во кој што настанале или во
рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов обврската за плаќање да настанала во тој
пресметковен период.
Согласно Законот за данокот од добивка, Здружението на новинарите на Македонија пресметува данок на
напризнаените расходи, по стапка од 10%.
Капитални расходи
Капиталните расходи се признаваат кога набавените средства ја зголемуваат очекуваната идна економска
полезност од нематеријалните средства. Kапиталните расходи се евидентираат кога се набавуваат фиксни
средства или истите се доработуваат со што се додава вредност на веќе постоечките фиксни средства.
Истите се евидентираат како средство во билансот и се евидентираат во деловниот фонд на Здружението
на новинарите на Македонија.

8

Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики
Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска
противвредност, се искажуваат по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.
Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во
странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како
приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.
Вредноста на еврото на 31.12.2012 година според овој курс изнесува 61.5000
Недвижности, постројки и опрема
Едно средство се признава како опрема кога е сигурно дека субјектот го поседува истото и дека од него ќе
остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.
Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:
- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и рабати);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци за монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.
Опремата тековно се вреднува според набавна, историска вредност, намалена за акумулираната
амортизација. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на
административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или отуѓување на средствата, нивната
неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи. Вредноста на средствата до 100
евра во денарска противвредност се евидентира како ситен инвентар.
Издатоците направени за време на употреба на материјалните средства се евидентираат одделно и се
капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во
Здружението.
Пресметката на амортизација е според праволиниска метода на отпис според пропишаните годишни стапки
на амортизација за 2012 година се следните:
Опис
2012
Вложувања во недвижности
2%
Компјутери
20%
Мебел
10% до 12%
Останато
10-20%
Побарувања
Побарувањата се признаваат според пресметаните износи согласно законските прописи.
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Пари и парични еквиваленти
Парите и паричните еквиваленти се состојат од паричните средства во благајна, на трансакциски сметки, до
тримесечни депозити во банки. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се
прикажуваат во номинален износ, а во странска валута во денари според курсот на Народната банка на
Република Македонија на денот на билансирањето.
Обврски кон добавувачи и останатите обврски
Обврските кон добавувачи и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што
произлегуваат од деловните трансакции.
Фондови и резерви
Фондовите претставуваат трајни извори на средства за работење на Здружението, кој ги опфаќа
иницијалните, како и дополнително вложените и стекнати средства.
Деловниот фонд на средствата ги опфаќаат изворите на капиталните средства и другите средства како и
резервите на материјали, резервните делови, ситниот инвентар и хартиите од вредност.
Ревалоризација
Ревалоризацијата се врши на долгорочните средства поради нивно повторно вреднување со примена на
стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи, објавена од Државниот завод
за статистика.
Основица за ревалоризација е набавната вреност на средствата и нивната сметководствено искажана
акумулирана амортизација. Резултатот се искажува во рамки на ревалоризационите резерви.
Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос
Агенцијата врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во
согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се
уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени.
Агенцијата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.
Агенцијата е обврзана да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која
одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање.
Агенцијата нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е
незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментов е мала.
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4.

ПРИХОДИ ОД КИРИИ И ЗАКУПНИНИ

Приходите од кирии и закупнини на 31.12.2012 година изнесуваат 1.015.128 денари .[2011: 830.506 денари].
Износот го сочинуваат приходи по основ на закупнини на деловен простор.

5.

ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ

Приходите од донации се наменски средства за однапред договорени активности и заклучно со 31.12.2012
година изнесуваат 3.154.699 денари (2011: 3.741.770 денари).
Донатор

Износ

БТД

737.897

УК
УНЕСКО
МИМ
УСА
Останати

704.203
1.485.778
60.670
150.631
15.520

Total
3.154.699
Во 2012 година Здружението на Новинарите на Македонија потпиша нов договор за имплементација на
проект финансиран од The Balkan Trust for Democracy.Главна цел на овој грант е подршка на процесот на
инклузивност во дијалогот кој што Здружението на Новинари го започна со Владата на Република Македонија
за подобрување на ситуацијата со медиумите во државата.
Во истата 2012 година, Здружението на Новинарите на Македонија потпиша нов договор за имплементација
на проект кој е финансиран од Британската Амбасада со главна цел креирање на поддржувачка клима за
основање на Македонски прес Совет.

6.

ДРУГИ ПРИХОДИ

7.

ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Други приходи заклучно со 31.12.2012 изнесуваат 126.070 денари. Износот го сочинуваат приходи по основ на
членарини и легитимации.

опис

2012

2011

Приходи од позитивни курсни разлики

843
3.182

3.264

Вкупно

4.025

3.264

Приходи од камати
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8.

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ

опис

2012

2011

425.675
140.216
Потрошена енергија
81.385
57.135
Инвестиционо одржување на средства
29.655
Други услуги
92.498
55.343
Превозни-транспортни услуги
167.912
377.398
Репрезентација
460.338
117.881
Закуп поврзан со настани
96.116
105.111
Други материјални расходи
3.771
11.568
Вкупно
1.357.349
864.652
Во други услуги и други материјални трошоци се вклучени трошоци за изработка на промотивни видео
спотови, трошоци за огласување ,печатење на флаери, банери и визит карти.
Потрошени материјали

Во закуп поврзан со настани се вклучени трошоци за закуп на конгресни сали за одржување на семинари и
други активности.

9.

ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

опис
Вкалкулирани плати
Даноци и и придонеси кои не зависат од
резултатот

2012

2011

488.661

293.280

56.405

44.009

Надоместоци

406.389

Вкупно
Бројот на вработени на 31.12.2012 изнесува 2 лица.

951.455

337.289

Вкалкулираните плати на 31.12.2012 година изнесуваат вкупно 488.661 денари. Износот се состои од:
Вкалкулирани плати

Износ

Нето плата

332.250

Придонеси од плата
Персонален данок од плата

131.946
24.465

Вкупно

488.661
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10.

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

11.

ДРУГИ РАСХОДИ

Капиталните расходи заклучно со 31.12.2012 изнесуваат 85.708 денари (2011: 186.409 денари) и се
однесуваат на набавки на канцелариска опрема, мебел и софтвер.

опис

2012

2011

Провизија за платен промет

41.155

26.341

Камати на кредити и заеми
Премии за осигурување

380
13.142

258
10.394

196.466

248.980

Дневници за службени патувања и патни
трошоци
Негативни курсни разлики
Членарини
Интелектуални и други услуги
Останати други расходи
Издатоци за меѓународна соработка
Други помошти и давања
Вонредни-невообичаените ставки на трошоци
кои не произлегуваат од вообичаените
(редовни) активности и кои не се очекуваат дека
ќе се појават

1.011
37.086
1.355.111
70.394

32.417
1.848.743
8.544
1.344

34.316
1.493

Вкупно
1.750.553
2.177.021
Интелектуални и други услуги заклучно со 31.12.2012 изнесуваат 1.355.111 денари [2011: 1.848.743 денари].
Износот го сочинуваат расходи по основ на :
Опис

2012

Услуги за превод
Услуги за изработка на билтен
Сметководсвени услуги
Правни,адвокатски и нотарски услуги
Консултантски услуги
Услуги за обука
Авторски хонорари за координатори
Авторски хонорари за практиканти
Авторски хонорари - останати
Ажурирање на веб страна
Услуги за техничка подршка
Вкупно

13

101.930
131.251
96.399
211.266
155.851
90.175
111.474
152.640
243.900
9.790
50.435
1.355.111

12.

МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Почетната состојба, промените во текот на 2012 година и состојбата на нетековните средства на 31.12.2012 е
следна:

Опис

Нематеријалени
средства

Градежни
објекти

Опрема

Намештај

Превозни
средства

Вкупно

Набавна вредност
Состојба со 01.01.2011
Зголемувања во текот
на годината
Ревалоризација

Состојба со
31.12.2012

-

2.627.321

1.118.299

346.193

529.635

4.621.448

50.545

-

27.233

21.668

-

99.446

-

-

-

-

-

-

2.627.321

1.145.532

-

318.146

561.150

273.439

1.921

-

-

-

1.921

-

-

-

-

1.921

318.146

561.150

273.439

388.399

1.543.055

Преостаната вредност
на 01.01.2011

-

2.309.175

555.228

72.754

141.236

3.078.393

Преостаната вредност
на 31.12.2012

48.624

2.309.175

584.382

94.422

141.236

3.177.839

Акумулирана исправка
на вредноста
Состојба со 01.01.2011
Трошок за годинатааморт.
Ревалоризација

Состојба со 31.12.2012

13.

50.545

367.861

529.635

388.399

4.720.894

1.541.134

ПОБАРУВАЊА

Побарувања од купувачи на 31.12.2012 година изнесуваат 323 денари од претплати и побарувања од аванси.
Во 2011 година побарувањата изнесуваат 100.665 денари и тоа побарување по основ на закуп од Дуна клуб
во износ од 92.251, членарини 600 и побарувања за аванси во износ од 7.814

14.

ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

Износот на останати побарувања, се однесува на побарувања oд вработени и надворешни лица по основ на
дадени аванси и побарувања по основ на членарини, за 2012 изнесува 17.427 денари. [2011: 18.398 денари].
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15.

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Износот на паричните средства со кои располага Здружението на 31.12.2012 е следен:
опис

2012

2011

Девизна сметка

1.033.754
1.004
723

881.651
4.280
-

Вкупно

1.035.481

885.931

Жиро сметки
Благајна

16.

АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

17.

ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

Износот од 134.052 денари се однесува на неплатени обврски до 31.01.2013 година за пресметковниот
период.
Обврските кон добавувачи на 31.12.2012 година изнесуваат 163.868 денари (2011: 129.225 денари).
Износот го сочинуваат обврски спрема следните добавувачи:
Коминтент
Тесис
ЕВН Скопје
Адвокат Бојковски Златко
КАК
Интернационал Драма
ИСАР
T-Mобиле Македонија
Медиа Принет
Солар-Арт ДОО
Цамар Марјанчо
Ресторан Езерце
Останати
Вкупно

18.

ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Салдо 31.12.2012
31.542,00
22.859,00
16.350,00
9.600,00
7.700,00
7.524,00
7.076,50
5.642,50
5.000,00
4.071,00
3.910,00
42.593,00
163.868,00

Останатите краткорочни обврски се однесуваат на неплатени надоместоци спрема работници и други
физички лица.
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19.

ОБРСКИ КОН ДРЖАВАТА

Обврските кон државата на 31.12.2012 се следни:
опис
Обврски за даноци и придонеси од добивка
Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и
авторско дело

Вкупно

2012

2011

26.356

27.933

426

-

26.782

27.933

Обврските за даноци изнесуваат 26.782 денари [2011:27.933 денари] од кои 426 денари се обврски за
персонален данок по основ на настанати но неисплатени дополнителни лични примања на надворешно
ангажирани лица. Останатите 26.356 денари се обврска за данок од непризнаени расходи за 2012 година.

20.

ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

21.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Пасивните временски разграничувања се резултат на одложени приходи како резултат на настанатите
побарувања по основ на членарини до 30.01.2013 година, и истите на 31.12.2012 изнесуваат 900 денари
[2011: 92.851 денари].

Нема значајни настани кои се случиле по датумот на билансот на состојба, а кои треба да бидат обелоденети
во овие финансиски извештаи.
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