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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 
ДО РАКОВОДСТВОТО НА ПРВА ДЕТСКА АМБАСДАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ СКОПЈЕ 

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Прва детска 

амбасада во светот Меѓаши - СКОПЈЕ коишто го вклучуваат Извештајот за 

финансиска состојба заклучно со 31 Декември 2012 година, како и на соодветниот 

Биланс на приходи и расходи , Извештајот за промени во главнината и Извештајот 

за паричните текови за годината што завршува на соодветниот датум и прегледот на 

значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки. 

Одговорност на раководството за финансиските извештаи 

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие 

финансиски извештаи во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско 

Известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија. Оваа 

одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна 

контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на 

финансиски извештаи кои што 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 

кои што 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 

МСФИ 
ревизија 
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11 Октомври 1А Кат 2, Плоштад Македонија ББ Скопје 
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постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на 

мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. 

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените 

сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 

направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на 

финансиските извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се доволни и 

соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 

 

 

Мислење на ревизорот 

Според нашето мислење, финансиските извештаи на Првата детска амбасада во 

светот Меѓаши Скопје, ја прикажуваат реално и објективно,во сите значајни аспекти 

финансиската состојба на Организацијата на ден 31 декември 2012 година како и 

промените на капиталот за годината која завршува на тој ден согласно Законот за 

сметководство за непрофитни организации и општо прифатените сметководствени 

принципи за објавување на финансиски извештаи во Република Македонија.  

 

 

Скопје 20.11.2013 

 

 

 

МСФИ Ревизија ТП - 
Скопје 

   

Овластен ревизор 
Жарко Михајловски 
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА 
За годината што завршува на 31 Декември 2012 година                        
 (во денари)                     Белешка                 2012               2011 

Вкупно тековни средства
2.444.225 1.343.401

Недвижности,постројки и опрема 7 548.081 258.389
Вкупно нетековни средства 548.081 258.389
Непокриени расходи од мината година

ВКУПНО СРЕДСТВА 2.992.306 1.601.790
ПАСИВА
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ
Обврски спрема добавувачи 9 1.252.513 49.997
Други краткорочни обврски 9 12.877 864
Пасивни временски разграничувања(ПВР) 10 1.178.835 1.413.836
Краткорочни обврски и ПВР 2.444.225 1.464.697
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА
Деловен фонд 11 548.081 137.093
Фонд за заедничка потрошувачка
Вкупно извори на средства 548.081 137.093

ВКУПНО ОБВРСКИ И ИЗВОРИ 2.992.306 1.601.790

Нетековни средства

 
Белешките кон финансиските извештаи се составен дел  од Финансиските 
Извештаи 

                                                                                              Извршен директор 
                                                                                             М-р Драги Змијанац 
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
За годината што завршува на 31 Декември 2012 година                        

(во денари)          Белешка           2012  2011    
Вкупни приходи 12 9.784.552 7.577.024
Вкупни расходи 13 10.011.409 6.162.324
Разлика меѓу приходи и расходи -226.857 1.348.952
Други приходи
Пренесен дел на вишок на приходи од претходна 
година

10 1.413.836 65.748

Вишок на приходи за наредна година 10 1.186.979 1.414.700
Даноци и придонеси од добивката 8144 864
Вкупно вишок приходи за наредна година 10 1.178.835 1.413.836

 
Белешките кон финансиските извештаи се составен дел  од Финансиските 
Извештаи 
                                                                                              Извршен директор 
                                                                                            М-р Драги Змијанац 
 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ 
                         За годината што завршува на 31 Декември 2012 година                        
(во денари) 
                             

Деловен фонд
Фонд за 
заедничка 

пoтрошувачка
Вкупно

Состојба на 01.01.2012 137.093 0 137.093

Набавка на основни средства
492.070 - 492.070

Корекции од минати години 85.731 85.731

Покривање загуби од претходни години
Амортизацијс 174.926 - 174.926
Ревалоризација на основните средства 8.113 - 8.113
Состојба на 31.12.2012 548.081 0 548.081  
Белешките кон финансиските извештаи се составен дел  од Финансиските 
Извештаи 
 
 
Во текот на 2012 година деловниот фонд е зголемен за вредноста на ново набавени 
основни средства во вредност од 492.070 денари,за нето ефектот од ревалоризација 
во износ од 8.113 денари, за корекции од минати години во износ од 85.731 денар,а 
намален за вредноста на амортизацијата во износ од 174.926 денари.  
Корекцијата од минати години се однесуваат на несоодветно прокнижена 
амортизација, ревалоризација и набавка на  основни средства  во минати  години (кои 
беа нотирани и во ревизорскиот извештај од 2011 година) за што се направени 
корекции во 2012 година  
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IZVE[TAJ   ZA PARI^NITE  TEKOVI 
за годината завршена на 31 Декември 2012  
(во  Денари) 

 31 Декември 2012 

Готовински тек од оперативни активности 

Добивка после оданочување  

Корегирано за 

Амортизација 174.926

Залихи                                                             

Побарувања од купувачи                                                                       (136.712)

Останати побарувања 24.662

АВР (1.181.125)

Финансиски вложувања 

Обврски спрема добавувачи  1.202.516

Обврски за аванси депозити и кауции 

Останати краткорочни обврски  12.013

ПВР 
(235.001)

Нето готовина од оперативни активности (138.721)

Готовински тек од инвестициони активности 

Набавка на основни средства (492.070)

Инвестиции 

Други промени                                                                                        27.452

 Нето готовина од инвестициони активности (464.618)

Готовински тек од финансиски активности 

Долгорочни финансиски кредити  - нето 

 Деловен фонд 410.988

Нето готовина од финансиски активности 410.988

Нето зголемување (намалување) на пари и парични 
еквиваленти  (192.351)

Пари и парични еквиваленти на почетокот на 
пресметковниот период  710.820

Пари и парични еквиваленти на крајот  од пресметковниот 
период                                                               518.469
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БЕЛЕШКА  1.  ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Организацијата Прва Детска Амбасада во Светот – Меѓаши во 
понатамошниот текст (Организацијата) основана е на 29.04.1992 година  како 
непрофитна организација во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

Адреса Коста Новаковиќ бр.22а Скопје 
Жиро сметка 200000010722372 
Даночен број 4030995179890 
Дејност на Организацијата е заштита на детските права и зајакнување 

на НВО движењето за правата на детето во Република Македонија. Во текот на 
2010 година извршени се промени во делот на проширување на дејноста на 
организацијата.  
 
БЕЛЕШКА 2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА 

ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
 

Финансиските извештаи на организацијата се составени во согласност 
со законската регулатива применлива во Република Македонија за непрофитни 
организации и тоа: 

Законот за сметководство на непрофитни организации,Законот за 
персонален данок,Законот за данок од добивка како и Правилникот за 
сметководство на непрофитни организации,Правилникот за содржината на 
одделни сметки во сметковниот план на непрофитни организации, и 
општоприфатените сметководствени принципи за објавување на финансиски 
извештаи.  

Финансиските извештаи се прикажани во валута Македонски денари, 
освен ако не е поинаку наведено.  
 
БЕЛЕШКА 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 
 
 
3.1 Парични средства и парични еквиваленти 

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во 
благајна, парични средства на жиро сметките и девизните сметки кај 
комерцијалните банки. Парите и паричните еквиваленти се водат спрема 
нивната набавна (номинална) вредност. 
 
 
3.2 Побарувања  

Побарувањата се  водат според нивната  набавна вредност. Во 
билансот на состојба тие се искажуваат  според нивната нето реализирана 
вредност, која се добива откако ќе се изврши исправка на вредноста  или отпис 
на неквалитетни и тешко наплативи побарувања. 
 
 
3.3 Материјални и нематеријални средства 

Материјалните и нематеријалните вложувања (постојаните средства) во 
билансот на состојба се искажуваат според нивната набавна вредност  
намалена за исправката на вредноста (амортизација) и загубите поради 
оштетување. 
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Во моментот на стекнувањето, постојаните средства се евидентираат 
според нивната набавна вредност, која се состои од фактурната вредност  на 
средството зголемена за зависните трошоци за набавка. Материјалните и 
нематеријалните вложувања се евидентираат како расход на периодот по 
нивната набавна вредност, со истовремено зголемување на деловниот фонд.  

За износот на амортизацијата и отуѓени средства во тековната година 
деловниот фонд се намалува. 

Постојните средства  и исправката се  ревалоризираат. 
 
 
3.4 Амортизација    

Материјалните и нематеријалните  вложувања (постојните средства) се 
амортизираат со примена на пропорционална метода, така што набавната 
вредност  на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во 
текот на предвидениот век на употреба на основните средства. Пресметката на 
амортизацијата се врши  поединечно  за секое средство . 
Пропишани стапки за амортизација: 
 
  Назив на средството                            Пропишана.год.стапка 
 
Мебел и деловен инвентар                                        12 % 
Компјутерска опрема и софтвер                                20% 
Телекомуникациска опрема и моторни возила         14% 
Останата неспомената опрема                                  10% 
 
 
3.5 Обврски спрема добавувачи и  останати обврски 

Обврските спрема добавувачите и останатите обврски се евидентираат 
според нивната набавна (номинална)вредност 
 
 
3.6 Политика за евидентирање на приходите 

Признавање на приходите и расходите кај непрофитните организации се 
спроведува по принципот на настанатост, односно приходите и расходите се 
признаваат во моментот на нивното настанување за соодветниот пресметковен 
период  или 30 дена по истекот на пресметковниот период ако се однесуваат 
на пресметковниот период и служат за покривање на обврски од тој 
пресметковен период, според критериумот на мерливост и расположивост.  
 
 
3.7 Политика за евидентирање на расходите 

Со законската регулатива на Р.М непрофитните организации го 
применуваат принципот на парично начело, односно расходите се признаваат 
како издатоци кои се однесуваат на тековната година, доколку се платени до 31 
јануари наредната година, додека неплатените расходи се евидентираат преку 
аналитичките сметки - Други активни временски разграничувања.  
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3.8 Износи искажани во странски валути  

Искажувањето на трансакциите изразени  во странски валути се врши 
според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските 
изразени во странски валути се искажуваат по средниот курс на НБРМ на 
последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои 
произлегуваат од курсни разлики опфатени се во билансот на приходи и 
расходи како други приходи и расходи во пресметковниот период. 

Вредноста на позначајните валути на 31.12.2012 година изнесуваа:  
 
Ознака на валута                                                                        2012             2011 
  EUR                                                                                            61,500          61,505 
  USD                                                                                            46,651          47,534        
  CHF                                                                                            50,910          50,956        
 
3.9 Даноци и придонеси 

Организацијата пресметува даноци и придонеси по различни основи и 
видови согласно законската регулатива во Р.М. 

Согласно законот за ДДВ активностите  на организацијата се 
ослободени од ДДВ без право на одбивка на претходниот данок. 

Данокот од добивка се пресметува и плаќа на даночно непризнаени 
расходи во даночниот биланс.  
   
 
БЕЛЕШКА 4. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА  

Паричните средства се состојат од следното: 

 31 Декември 2012  31 Декември 2011
Денарска жиро сметка 511.667  697.225 
Благајна 6.766  13.595 
Девизна сметка 36  - 

Вкупни парични средства 518.469  710.820 

Паричните средства се однесуваат на парични средства на жиро 
сметките и средствата во благајна. Истите се усогласени со банковите изводи  
од 31.12.2012 година и дневник на благајната од 31.12.2012 година.  
 
 
БЕЛЕШКА 5. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТЕЊЕ 
 
Вкупните побарувања на крајот од пресметковниот период ги чинеа: 

 31 Декември 2012  31 Декември 2011
Побарување од  работењето 742.160  563.403 
Побарувања за повеќе платени даноци 
и придонеси 2.471  13.338 

Вкупни побарувања 744.631  576.741 
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Побарување од работењeто во вкупен износ од 744.631 денар се однесуваат  
на побарувања од донаторите во износ од 435.420 денари кое салдо потекнува  
од мината година и истото се однесува на побарување кое е наплатено но 
повторно книжено како приход. За овој износ потребно е да се корегираат 
приходите и да се затвори побарувањето. Оваа грешка е констатирана во 
ревизорскиот извештај од 2011 година но не е корегирана во текот на 2012 
година, корекцијата е направена на почетокот на 2013 година. Побарување  од 
купувачи во износ од 248.102 денари се состои од побарување за продадени 
новогодишни честитки кои не се наплатени до крајот на пресметковниот 
период. Побарување од 58.638 денари е побарување за дадени аванси на 
вработени лица. Износот од 2.471 денари се однесува на претплатен данок од 
добивка  
 
 
БЕЛЕШКА 6.  АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА   

Со законската регулатива во РМ непрофитните организации го 
применуваат принципот на парично начело,односно како расходи се 
признаваат само издатоците кои се однесуваат за тековната година  доколку се 
платени до 31.Јануари наредната година. Неплатените расходи се 
евидентираат преку аналитичките сметки од сметката – други активни 
временски разграничувања. 

 
На сметките АВР на крајот на пресметковниот период беа 

евидентирани: 
 

 31 Декември 2012  31 Декември 2011
Други активни временски  разграничувања 1.181.125  55.840 

Вкупни други активни временски 
разграничувања 1.181.125  55.840 

Други активни временски разграничувања се однесуваат пресметани 
трошоци за договор за дело кои не се исплатени  до крајот на пресметковниот 
период за кои постојат фактури од авторска агенција.   Трошоците за овие 
договори потекнуваат од минати години а се евидентирани во 2012 година со 
што не се соодветно евидентирани трошоците и финансискиот резултат од 
претходните години 
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БЕЛЕШКА 7. ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

Движењето и компонентите на основните средства за годината што 
завршува на 31.12.2012 година 

Во текот на 2012 година основните средства се зголемени за 492.070 
денари за донирани две леки коли во вредност од 455.100 и набавени  опрема  
ЛЦД проектор со вредност од 20.480 денари и компјутер со вредност од 16.490 
денари. Во делот други средства е евидентирана ревалоризацијата на 
набавната вредност од 2011 година  

За 2012 година пресметана е амортизација и ревалоризација согласно 
законската регулатива во Р.М  

 Во делот други промени евидентирана е амортизацијата и 
ревалоризација на исправка на вредноста од  2011 година  кој износ не беше 
соодветно евидентиран во 2011 година. 
 
 

Состојба на почеток
на годината 01.01.2012

0 0 587.783 0 587.783

Нови набавки 0 0 492.070 0 492.070
Расходувани 0 0 0
Ревалоризација 0 0 27.368 0 27.368
Други средства 0 0 26.710 0 26.710
Состојба на крајот
на годината 31.12.2012

0 1.133.931 0 1.133.931

Состојба на почеток
на годината 01.01.2012

0 0 329.394 0 329.394

Амортизација за годината 0 0 174.926 0 174.926

Ревалоризација на исправката
0 0 19.255 0 19.255

Расходувано 0 0 0
Други промени 0 0 62.275 0 62.275
Состојба на крајот
на годината 31.12.2012

0 0 585.850 0 585.850

Нето книговодствена 
вредност на 01.01.2012

0 0 258.389 0 258.389

Нето книговодствена 
вредност на 31.12.2012

0 0 548.081 0 548.081

Ревалоризирана набавна вредност Земј.  Градеж`  Опрема     Немат       Вкупно

Ревалоризирана исправка на вредноста
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БЕЛЕШКА 8. ПЛАТИ 
 31 Декември 2012  31 Декември 2011
Нето плати 1.708.505  609.499 
Даноци од плати 133.231  35.346 
Придонеси од плати 681.668  198.939 

Вкупни плати 2.523.404  843.784 
 
  
На крајот на пресметковниот период здружението имаше 4 вработени. За 
истите се пресметани и исплатени плати и придонеси согласно законската 
регулатива во Република Македонија.  
                                                   
БЕЛЕШКА 9. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ 
         

 31 Декември 2012  31 Декември 2011
Добавувачи во земјата 1.252.513  49.995 
Обврски спрема вработени -  - 
Обврски за даноци 12.877  864 
Обврски за краткорочни позајмици -  - 

Вкупни краткорочни обврски 1.265.390  50.869 
 
Вкупните обврски кон добавувачите кои не се платени во пресметковниот 
период се однесуваат на обврски од тековното работење на  организацијата. 
  
БЕЛЕШКА 10. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА 
 

 31 Декември 2012  31 Декември 2011
Вишок на приходи за наредна година            1.178.835  1.413.836 

Вкупни пасивни временски 
разграничувања 1.178.835  1.413.836 

 
Вишокот на приходи евидентиран на оваа сметка е резултат на примени 
донации за проекти чија имплементација продолжува и во наредната година 
 
  
БЕЛЕШКА 11. ДЕЛОВЕН ФОНД 
 

 31 Декември 2012  31 Декември 2011
Деловен фонд                548.081  137.093 

Вкупни деловен фонд 548.081  137.093 
 
 
Деловниот фонд е зголемен за ново набавените основни средства во 2012 
година и корекциите од 2011 година кои се објаснете во извештајот за промени 
во капиталот. 
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БЕЛЕШКА 12.  ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ 
 31 Декември 2012  31 Декември 2011
Приходи од донации                7.688.026  5.572.452 
Приходи од доброволни прилози на 
физички лица 602.720  167.000 
Приходи од продажба на честитки                977.191  821.983 
Приходи од членарини дипломатски кор -  408.912 
Приходи од правни субјекти -  - 
Приходи од доброволни прилози каси 188.114  75.509 
Приходи од камати и курсни разлики 898  2.046 
Приходи од поврат на ДДВ -  - 
Приходи од други извори 327.603  14.424 
Приходи од отпис на обврски -  - 
Приходи од продажба на основни средства -  448.950 
Пренесен дел на вишок на приходи од 
мината година 1.413.836  65.748 

Вкупни деловни приходи 11.198.388  7.577.024 

Организацијата своите приходи ги остварува од донации и сопствени приходи 
обезбедени од нејзините активностите. Донациите според намената се или 
ненаменски за реализирање на програмските активности на Организацијата или 
строго наменски за реализирање на конкретен проект. Како донатори во 2012 година 
се јавуваат стопански субјекти,физички лица , организации од земјата и странство. 
 
12.1 Приходи од донации 

Приходи од донации кои во текот на 2012  година беа уплатени на сметката на 
организацијата за реализирање на нејзините проектните активности и се од следните 
донатори: 
 

 31 Декември 2012  31 Декември 2011
Кралство Холандија -  297.123 
Швајцарска Амбасада 268.418  949.540 
Стопански субјекти 606.540  56.000 
Министерство за економски развој и 
соработка на Германија 3.476.000  2.553.492 
Министерство за труд и социјална 
политика 150.000  90.000 
Европска комисија 2.596.389  1.242.226 
УНИЦЕФ 278.721  152.721 
Француска амбасада -  121.951 
Амбасада на Австралија 244.996  - 
GAW Brisel 48.572  - 
Даикин Аирконд-Виена -  92.285 
Еурочајлд -  17.114 
Мировна Академија Сараево 18.390  - 

Вкупни приходи од донации 7.688.026  6.162.624 

  Сопствените  приходи во износ од  3.510.361 се остварени од доброволни прилози од 
касички, физички лица и продажба на новогодишни честитки во вкупен износ од 
2.096.526 денари и пренесен дел на вишок на приходи од мината година во  износ од  
1.413 836 денари. 
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12.2 Приходи по проекти 
Од вкупно остварените приходи на здружението  по одредени проекти алоцирани се 
следните приходи:  
 

 31 Декември 2012  31 Декември 2011
Програма за мировно образование 3.508.338  2.675.443 
Поддршка на ранливи групи на деца СОС 
телефон и дневен центар за деца 1.554.802  1.363.490 
Заштити ги твоите права 849.481  - 
Тренинг за новинари 150.000  - 
Од дом на свое 1.036.930  262.137 
Мониторинг на детски права 374.672  169.835 
Млади во акција 1.710.507  762.536 
Сопствени приходи и други приходи за 
реализација на проектни активности 1.036.467  2.343.583 
Фонд за новогодишни честитки 977.191  - 

Вкупни приходи од проекти 11.198.388  7.577.024 

Алокацијата на приходите по одредени активности е евидентирана во сметководството  
по одредени проекти како посебни трошковни единици. Во ставката СОС телефон се 
инкорпорирани и приходите за дневен центар за деца . 

БЕЛЕШКА 13. ДЕЛОВНИ РАСХОДИ 
 

 31 Декември 2012  31 Декември 2011
Трошоци за материјали 304.890  215.704 
Трошоци за енергија 114.570  73.095 
Други материјални расходи 395.172  99.474 
Комунални услуги 26.692  14.113 
ПТТ услуги 273.099  297.100 
Транспортни услуги (патни трошоци) 745.788  403.204 
Печатарски услуги 165.830  283.900 
Непроизводни услуги 459.614  542.428 
Реклама за проекти 198.799  8.000 
Угостителски услуги за проекти 1.500.285  548.072 
Негативни курсни разлики 9.442  18.500 
Провизии на платен промет 52.805  28.491 
Камати -  1.468 
Надомест на работници и граѓани -  1.192.562 
Авторски хонорари 2.338.616  1.581.359 
Членарини 24.621  11.070 
Други нематеријални трошоци -  - 
Пренесени средства на други субјекти 133.824  - 
Дополнително утврдени расходи од 
мината година 130.592  - 
Набавка на опрема 613.366  - 
Бруто плати 2.523.404  843.784 

Вкупни деловни расходи 10.011.409  6.162.324 
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1.Трошоците за материјали во износ од 304.890 денари ги чинат 
-Канцелариски материјал                                                             158.730 
-помошни материјали                                                                    114.945 
-средства за хигиена                                                                         1.252  
-ситен инвентар                                                                               29.963 
 
2.Трошоците за енергија  во износ од  114.570 
 -трошоци за електрична енергија                                                 10.488 
 -гориво                                                                                           104.082 
  
3.Инвестиционо одржување на средствата-395.172 
-одржување на средствата                                                          139.317 
 -останати услуги                                                                          255.855 
 
4.Други материјални расходи -  1.666.115 
-Услуги од други –фотокопирање                                                 23.068 
-Услуги дизајнирање и печатење                                                142.762 
-Хотелски и угостителски услуги за реализација на проекти 1.500.285 
 
 
5.Комунални услуги                26.692 
-Трошоци за вода                                                                            26.692 
 
 
6. ПТТ трошоци                     273.099   
-трошоци телеком                                                                          208.663 
-поштенски трошоци                                                                       64..436 
 
 
7.Транспортни услуги         745.788 
-транспортни услуги                                                                      619.969 
-такси превоз                                                                                 125.819 
 
 
8.Непроизводни услуги       459.614 
-Наем на возило                                                                              15.025 
-наем  на опрема                                                                             18.020 
-Адвокатски и правни услуги                                                          42.244 
-сметководствени услуги                                                              279.756 
-ревизорски услуги                                                                          43.542 
-други расходи                                                                                 61.027 
 
9.Реклама за проекти          198.799 
 -реклама за проекти                                                                    198.799              
 
10.Останати трошоци      5.826.670             
-Негативни курсни разлики                                                               9.442 
-Провизии на платниот промет                                                      52.805 
-Договори за дело и авторски договори                                   2.338.616 
-Членарини                                                                                       24.621 
-Бруто плати                                                                                2.523.404  
-Пренос на средства на други субјекти                                        133.824 
-Набавка на опрема                                                                       613.366 
-Вонредни расходи                                                                        130.592 
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Во вкупните трошоци најголемо е учеството (48%) на трошоците исплатени на 
учесниците во реализирање на проектните активности како договори за дело , авторски 
договори и  бруто плати. Останатите трошоци како се наведени во претходниот преглед 
се однесуваат за нормално функционирање на организацијата како и за спроведување 
на проектите кои ги имплементираа во 2012 година. 
 
13.1 Расходи по проекти 
Од вкупно остварените расходи во 2012 година  за реализација на конкретни проекти 
се следните: 

Расходи по проекти                  
 

 31 Декември 2012  31 Декември 2011
Бесплатен СОС телефон -  82.235 
Програма за мировно образование 3.840.829  101.958 
Дневен центар за деца и млади и СОС 
телефон 143.213  2.132.855 
Мониторинг на детски права 245.130  146.077 
Млади во акција    823.880  - 
Тренинг за новинари 150.868  - 
Од дом на свое 1.624.775  262.137 
Активности за борба против 
дискриминацијата -  605 
Заштити ги твоите права 845.377  1.168.692 
Новогодишни честитки 781.560  611.179 
Општи расходи за реализација на  
проектни активности 1.555.777  1.656.586 

Вкупни расходи по проекти 10.011.409  6.162.324 
  
БЕЛЕШКА 14. ПРЕГЛЕД НА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ 

Во текот на 2012 година беа спроведени следните проектни активности: 

1. Бесплатен СОС телефон 
2.  Бесплатна правна служба 
3. Борба против насилство, злоупотреба на деца, педофилија и 

родосквернавење  
4.  Глобална недела на акција за вклучување на сите деца во 

образованието  
5.   Дневен центар за деца кои не одат на училиште 
6.   Детски работилници за правата на детето 
7.   Социјална служба 
8.  Лобирање,застапување и мониторирање на состојбата со детските 

права во Република Македонија  
9.   Мировно образование 
10.  Поддршка на ранливите групи на деца во Република Македонија 
11.  Од дом на свое 
12.  Самоодржливост и филантропија 
13.  Заштити ги своите права – младински права и активна партиципација 
14.  Обележување на 20 години од постоењето на Првата детска амбасада 

во светот Меѓаши 

Во завршниот годишен извештајот за реализирани активност  во 2012 година 
кој е објавен од организацијата подетално се опишани сите активностите кои 
беа спроведени во 2012 година.              


