Извештај за финансиското работење на НУ Археолошки музеј на
Македонија, за периодот од 1 јануари до 31 декември 2017
(Буџетска сметка)
Приходи остварени од Министерство за култура на РМ
Приходи од Министерство за култура на РM

46.570.284,00

- Нето плати на вработените и персонален данок

14.800.191,00

- Придонеси од плати

5.477.716,00

-Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

8.928.448,00

-Разни трансфери

10.560.216,00

- Исплати по извршни исправи

667.713,00

- Приходи за набавка на опрема

6.136.000,00
ВКУПНО ПРИХОДИ

46.570.284,00

Реализирани трошоци во 2017 годинa
- Нето плати на вработените и персонален данок

14.800.191,00

- Придонеси од плати

5.477.716,00

-Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

8.928.448,00

-Разни трансфери

10.560.216,00

- Исплати по извршни исправи

667.713,00

- Трошоци за набавка на опрема

6.136.000,00
ВКУПНО РАСХОДИ

46.570.284,00

1. Остварени вкупно приходи

45.570.284,00

2. Остварени вкупно расходи

45.570.284,00

Според средствата кои беа одобрени од Министерството, на Музејот за 2017, како
и намената за која беа тие доделени, во периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017
година, беа направени трошоци како што се дадени во табелата за распоред на
трошоците.
Средствата се користени согласно програмите за работа, како и според намената за
која се доделени.
Образложение

Во 2017 година во НУ Археолошки музеј на Македонија се остварени приходи
во вкупен износ од 46.570.284,00 денари
-

Приходи за исплати на плати и надоместоци на вработените, во износ од
20.277.907,00, како и по основ на Стоки и услуги, износ од 8.928.448,00 денари,
по основ на разни трансфери и тоа за материјални трошоци на Музејот и по
програма за проекти, износ од 11.227.929,00 денари, и средства по основ на
капитални трансфери, износ од 6.136.000,00 денари. Во текот на 2017 година
долг спрема добавувачи изнесува 4.140.780,00 денари.

-

Аванси дадени во 2017 година, а нераздолжени, износ од 78.123,00

-

Неисплатени обврски кон граѓани, 20,000,00 денари.

Изработил:Ангел Камчев

Скопје,22.02.2018

Извештај
за финансиското работење на НУ Археолошки музеј на Македонија, за
периодот од 1 јануари до 31 декември 2017
(Сметка за самофинансирачки активности)
1. Остварени приходи во 2017 година
- Приходи пренесени по завршна сметка од 2016 година
Приходи од продажба на билети и сувенири
- Други неданочни приходи

46.799,00
3.230.685,00
35.290,00

ВКУПНО ПРИХОДИ

3.312.774,00

2. РЕАЛИЗИРАНИ ТРОШОЦИ
- Договорни услуги

813.992,00

- Разни трансфери

2.287.080,00
ВКУПНО РАСХОДИ

3.101.072,00

1. Остварени вкупно приходи

3.312.774,00

2. Остварени вкупно расходи

3.101.072,00

3. Разлика помеѓу приходи и расходи

211.702,00

Разликата од 211.702,00 денари, е добивка пред оданочување и се распределува за
пренос на вишок на приходи во наредна година.
Образложение
Средствата кои се остварени се користени наменски како што е прикажано во
табелата на расходите.
Останато е салдо од 211.702,00 денари, кои ќе се трошат согласно планот за работа за
2018 година, за покривање на непокриени расходи по долг од добавувачи, како и за
тековна работа на Музејот.
Во 2017 година, вкупно фактурирани а ненаплатени побарувања од продажба
на билети и сувенири, изнесува 12.710,00 денари.
Во 2017, има останато и долг кон добавувачите во износ од 568.449,00 денари.
Во 2018 година треба да се изврши доплата по даночен биланс – аконтации од 2016
година во износ од 2.934,00 денари.
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Извештај за финансиското работење на НУ Археолошки музеј на
Македонија, за периодот од 1 јануари до 31 декември 2017
(ДОНАТОРСКА СМЕТКА)
1. Остварени приходи во 2017 година
- Донација Полска

153.450,00
ВКУПНО ПРИХОДИ

153.450,00

2. Реализирани трошоци во 2017 година
- Договорни услуги

100.000,00
53.450,00

- Разни трахсфери
ВКУПНО РАСХОДИ

153.450,00

1. Остварени вкупни приходи

153.450,00

2.Остварени вкупно расходи

153.450,00.

3. Разлика

0,00

Образложение
Средствата кои се добиени како донација од Полска за работа на проект, се
потрошени согласно намената и планот за работа по проектот.

изработил: Ангел Камчев

Skopje, 22. 02. 2018 година

