
 

 

 

 

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2014-31.12.2015 

          

Приходи 
        

          

1  Приходи од камати и позитивни курсни разлики 
  
                 0,00 ден. 

    

2  Приходи од проекти грантови 
  
                 0,00 ден. 

    

3  Приходи од спонзорства 
  
                 0,00 ден. 

    

4  Приходи од донации 
  
                 0,00 ден. 

    

5  Приходи од обуки 
  
                0, 00 ден. 

    

6 Приходи од сопствена дејност 
  
           84.200,00  ден. 

    

7  Пренесен вишок од минатата година 
  
                600,00 ден. 

    

          

Вкупни приходи 
   

         84.800,00 ден. 
    

          

Трошоци 
        

          

1 Трошоци за банкарска провизија 
  
            1.200,00 ден. 

    

2 Трошоци од негативни курсни разлики 
  
                 0,00 ден. 

    

3 Трошоци за помошен потрошен материјал 
  
                 0,00 ден. 

    

4 Сметководствени услуги 
   

                 0,00 ден. 
    

5 Авторски договори 
   

                 0,00 ден. 
    

6 Услуги по договор за дело 
   

                 0,00 ден. 
    

7 Трошоци за бруто плати 
   

                 0,00 ден. 
    

8 Други трошоци за вработени лица 
  
                 0,00 ден. 

    

9 Останати расходи 
   

                 0,00 ден. 
    



10 Трошоци за ПТТ, пошта, телефонија 
  
                 8.400,00 ден. 

    

11 Трошоци за канцелариски материјали 
  
                 0,00 ден. 

    

12 Трошоци за хостинг и изработка на веб страна 
  
            3.600,00 ден. 

    

13 Трошоци од отпис на ситен инвентар Маркетинг услуги 
  
                 0,00 ден. 

    

14 
Трошоци за печатење, фотокопирање, графичка дејност, 

укоричување 
                10.000,00 ден. 

    

15 Трошоци за донации, помошти и сл. 
  
                 0,00 ден. 

    

16 Услуги за нотар, препис и превод 
  
                 0,00 ден. 

    

17 Трошоци за интелектуални услуги 
  
                 0,00 ден. 

    

18 Трошоци за маркетинг услуги 
  
                 0,00 ден. 

    

19 
Трошоци за угостителски и хотелски услуги за проектни 

активности 
                 0,00 ден. 

    

20 Трошоци за опрема, машини, компјутери и сл. 
  
                 0,00 ден. 

    

21 Трошоци за изнајмување на сали и опрема 
  
                 0,00 ден. 

    

22 Трошоци за наемнина од физички лица 
  
          37.000,00 ден. 

    

23 Даноци кои не зависат од резултатот 
  
                0,00 ден. 

    

24 Трошоци за курирски услуги 
  
                 0,00 ден. 

    

25 Пренесени средства на други субјекти 
  
                 0,00 ден. 

    

26 Трошоци за членарина 
   

                 0,00 ден. 
    

27 Трошоци за одржување на работни простории 
  
                 0,00 ден. 

    

28 Комунални трошоци (вода, струја...) 
  
            24.000,00 ден. 

    

29 Компјутерски сервисни услуги 
  
                 0,00 ден. 

    

30 Патни трошоци за проектни активности 
  
                 0,00 ден. 

    

          

Вкупни трошоци 
   

                  84.200 ,00 

ден.     

Данок на непризнати трошоци за 2015 година 
  
                       0.00  ден. 

    

Наменски средства за 2016 година 
  
                 600,00 ден. 

    

          

          

          

          



          

          

          

Биланс на состојба на 31.12.2015 година 
    

          

Средства 
        

          

1 Денарска сметка 
   

            84.800,00 ден. 
    

2 Девизна сметка 
   

                0,00 ден. 
    

3 Денарска благајна 
   

                 0,00 ден. 
    

4 Побарување за даноци од државата 
  
                 0,00 ден. 

    

5 Побарување од купувачи 
   

                 0,00 ден. 
    

6 Депозит за наемнина 
   

                 0,00 ден. 
    

7 Основни средства 
   

            84.200,00 ден. 
    

8 Аванси 
   

                 0,00 ден. 
    

Вкупни средства 
   

             600,00 ден. 
    

          

          

Обврски 
        

          

1 Деловен фонд 
   

            84.800,00 ден. 
    

2 Наменски средства за 2015 година 
  
         84.200,00 ден. 

    

          

Вкупно обврски 
   

             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. 

 

За повеќе информации посетете ја нашата веб страница : 

www.aksiosmk.wix.com/aksiosorg 
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА 

ЗДРУЖЕНИЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО – АКСИОС за 2014 година  
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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 2015 активностите на АКСИОС беа насочени кон: 

 

I.  Поддршка, поготовка и издавање на збрика раскази  од современи 

македонски автори ( Венета Иљовска, со наслов Духовити аспекти) 

 

Проектот предвидуваше неколку фази : 

 

- Во Првата фаза се изврши валоризација на текстот во сорабтока со 

универзитетскиот професор Проф. д-р Владимир Мартиновски и 

рецензентот д-р Жарко Кујунџиски 

 

- Во Втортата фаза се спроведоа сите правни постапки со  авторот (пред-

договори и договори) 

 



- Треатата фаза се однесуваше на техничката и дазајнерската подготвка на 

тектот 

 

- Четвратта фаза – подготовка на администативните аспекти за издавањето 

 

- Петата фаза – печатењето 

 

- Шеста фаза – дистрибуција 

 

- Седма фаза – подготовка и промовирање на изданието во книжарницата 

Матица Екслкузив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II.  Учество на Меѓународниот фестивал на уметноста - Paratissima. 

 

 

- Во првата фаза се утврдија условите за учество на организацијата 

 

- Подготовка на план и стратегијна за претставуавње на организацијата 

 

- Техничка подготовка и утврдување на поставуавањето во доделениот 

простор 

 

- Подготовка и изработка  на плакати, пропаганден материјали и други 

маркетинг додатоци. 

 

 

 


