ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2013-31.12.2014

Приходи

1 Приходи од камати и позитивни курсни разлики

0,00 ден.

2 Приходи од проекти грантови

90.000,00 ден.

3 Приходи од спонзорства

0,00 ден.

4 Приходи од донации

0,00 ден.

5 Приходи од обуки

0, 00 ден.

6Приходи од сопствена дејност

60.000,00 ден.

7 Пренесен вишок од минатата година

Вкупни приходи

0,00 ден.

150.000,00 ден.

Трошоци
1Трошоци за банкарска провизија

2.000,00 ден.

2Трошоци од негативни курсни разлики

0,00 ден.

3Трошоци за помошен потрошен материјал

0,00 ден.

4Сметководствени услуги

0,00 ден.

5Авторски договори

25.000,00 ден.

6Услуги по договор за дело

20.000,00 ден.

7Трошоци за бруто плати

0,00 ден.

8Други трошоци за вработени лица

0,00 ден.

9Останати расходи

0,00 ден.

10Трошоци за ПТТ, пошта, телефонија

8.400,00 ден.

11Трошоци за канцелариски материјали

0,00 ден.

12Трошоци за хостинг и изработка на веб страна
13Трошоци од отпис на ситен инвентар
Трошоци за
14
укоричување

печатење,

8.000,00 ден.

Маркетинг услуги

фотокопирање,

графичка

0,00 ден.

дејност,

0,00 ден.

15Трошоци за донации, помошти и сл.

0,00 ден.

16Услуги за нотар, препис и превод

0,00 ден.

17Трошоци за интелектуални услуги

0,00 ден.

18Трошоци за маркетинг услуги

0,00 ден.

Трошоци за угостителски и хотелски услуги за проектни
19
активности

0,00 ден.

20Трошоци за опрема, машини, компјутери и сл.

13.000,00 ден.

21Трошоци за изнајмување на сали и опрема

0,00 ден.

22Трошоци за наемнина од физички лица

37.000,00 ден.

23Даноци кои не зависат од резултатот

0,00 ден.

24Трошоци за курирски услуги

0,00 ден.

25Пренесени средства на други субјекти

0,00 ден.

26Трошоци за членарина

0,00 ден.

27Трошоци за одржување на работни простории

0,00 ден.

28Комунални трошоци (вода, струја...)

24.000,00 ден.

29Компјутерски сервисни услуги

0,00 ден.

30Патни трошоци за проектни активности

Вкупни трошоци
Данок на непризнати трошоци за 2014 година
Наменски средства за 2015 година

12.000,00 ден.
149.400,00
ден.
- ден.
600,00 ден.

Биланс на состојба на 31.12.2014 година

Средства

1Денарска сметка

600,00 ден.

2Девизна сметка

0,00 ден.

3Денарска благајна

0,00 ден.

4Побарување за даноци од државата

0,00 ден.

5Побарување од купувачи

0,00 ден.

6Депозит за наемнина

0,00 ден.

7Основни средства
8Аванси
Вкупни средства

60.000,00 ден.
0,00 ден.
600,00 ден.

Обврски
1Деловен фонд
2Наменски средства за 2014 година

Вкупно обврски

60.000,00 ден.
150.000,00 ден.

600,00 ден.

Центарот за културно налсдество - АКСИОС е здружение на граѓани,
формирано во 2006 година, коешто верува дека Македонија има
способност и стручност самостојно да го негува и да се грижи за своето
културно наследство и истото треба да се самоодржува преку сопствена
умерена и мудра употреба, како и преку создавање на нови, современи
форми на културно наследство.
Мисијата на Центарот на културно наследство – АКСИОС е преку
обновата на старите занаети, фолклорната традиција, носии, обичаи,
јазично-книжевната традиција, преку печатењето книги, брошури и
промотивен материјал за националното културно наследство, преку
изготвувањето наставни програми и проекти за запознавање на младите
генерации со културното наследство, како и преку подготовка и
спроведување на научно-истражувачки проекти за проучување на
културното наследство, да се поттикне општествената ( и
институционалната) одговорност за заштита и одржување на истото и да
се најдат умерени економски форми за негово самоодржување.
Во текот на 2014 активностите на АКСИОС беа насочени кон:

1. Подготовка и спреоведување на научно-истражувачкиот проект
“Руралното архитектонско наследство во Р. Македонија“ - 1 дел

За повеќе информации посетете
www.aksiosmk.wix.com/aksiosorg
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НАСЛЕДСТВО – АКСИОС за 2014 година
Центарот за културно налсдество - АКСИОС е здружение на граѓани,
формирано во 2006 година, коешто верува дека Македонија има
способност и стручност самостојно да го негува и да се грижи за своето
културно наследство и истото треба да се самоодржува преку сопствена
умерена и мудра употреба, како и преку создавање на нови, современи
форми на културно наследство.
Мисијата на Центарот на културно наследство – АКСИОС е преку
обновата на старите занаети, фолклорната традиција, носии, обичаи,
јазично-книжевната традиција, преку печатењето книги, брошури и
промотивен материјал за националното културно наследство, преку
изготвувањето наставни програми и проекти за запознавање на младите
генерации со културното наследство, како и преку подготовка и
спроведување на научно-истражувачки проекти за проучување на
културното наследство, ќе се поттикне општествената одговорност за
заштита и одржуање на истото и ќе се најдат умерени економски форми за
негово самоодржување.

Во текот на 2014 активностите на АКСИОС беа насочени кон:
I.

Подготовка и спроведување на научно-истражувачкиот проект

“Руралното архитектонско наследство во Р. Македонија“ прв дел

Проектот започна со дефинирање на работната динамика,
методолкогијата на работа и истражувачките методи. Врз основа на ова се
установи потребата од неколку фази :
- Првата фаза се состоеше од
спроведуваа кабинетските
истражувања кои се состоеја од истажување и прибирање на податоци од
областа на истражената и заштитена традиционална рурална архитектура
на територијата на Р. МАкедонија. Покрај тоа се вршеа и истражувања на
заштитените природни добра, природното богатство, природните реткости
и заштитените зони на природното наследство во Р. Макеедонија.
- Втората фаза опфаќаше документирање на
истражената и
проучена традиционална архитектура според класификацијата и
типологијата на традиционаланта рурална куќа.
- Третата фазата се стостоеше од подготвување на споредбени
анализи на документираните сознанија со официјалните листи на
заштитените добра на земјата.
- Во Четвртата фаза се утврдија насоките за споредбената анализа и
се создаде моделот за работа : утврдување на општини со проучените
живеалишта во природните заштитени зони, сочувани во добра состојба.,
па општини со еднаков борј на проучени и непроучени живеалишта во
природни зони и општини со непроучени сочувани живеалишта во
природни еко-системи (кои треба да бидат опфатени со долгоречен
проект).
- Во Петтата фаза беа утрдени насоките за најдобра можна употреба
на руралното арјжхитеконско наследство
- Шестата фаза е созадавњето на моделот на класификација на
можностите за најдобрата можна употреба на руралното архитектонско
наследстово во автентичниот културен пејзаж.
- Седмата, се состоеше во теренски истражувања, документирање,
мапирање, утврдување на вистинската состојба на терен.
- Осмата фаза опфаќаше подготовка и печатење на проучувањата,
сознанијата и резултатите во завршен извештаен документ, со наслов

“Руралното архитектонско наследство и автентичниот културен
пејзаж во Р. Македонија“
- Во Деветата фаза се утврди планот и потребите за продолжување
на проектот ( втор дел) кој ќе се состои од теренеко документирање на
состојбата на сите селектирани и класифицирани рурални објекти низ
целата територија на Р. Македонија
- Десетата фаза предвидува валоризација на истите во сорабтока со
Управата за културно наследство на Р. Македонија
- Единајсетата фаза предвидува категоризација на класифицираните
рурални објекти, села и општини во сорабтока со Управата за културно
наследство и започнување на процесот на нивно обновување (одржување
), промоција и нивно вклучување во процесот на економско
сомоодржување.

II. Поддршка, поготовка и издавање на збрика поезија од современи
македонски автори ( Венета Иљовска, со наслов Град со мирис на печени
костени“)
Проектот предвидуваше неколку фази :
- Во Првата фаза се изврши валоризација на текстот во сорабтока со
универзитетскиот професор Проф. Д-р Владимир Мартиновски.
- Во Втортата фаза се спроведоа сите правни постапки со авторот
- Треатата фаза се однесуваше на техничката и дазанерската подготвка на
тектот
- Четвратта фаза – подготовка на администативните аспекти за издавањето

- Петата фаза – печатењето
- Шеста фаза – дистрибуција
- Седма фаза – промовирање и маркетинг

