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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФАКТИЧКИ НАОДИ  

 

До 
Марија Савовска, извршен директор 
Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска, Скопје 
Никола Тримпаре 12-1/12, Скопје 
 

Датум: 16.12.2016 

 

Почитувана Марија Савовска, 

 

Во согласност со Писмото за ангажирање за верификација на трошоци со датум 

18.07.2016 година кое го потпишавте со нас, го издаваме нашиот Извештај за фактички 

наоди („Извештајот“) на приложените финансиски извештаи за периодот од 21.01.2015 до 

20.07.2016. На ваше барање, ние извршивме одредени постапки за проверка на 

финансиските извештаи на проектот и нивната усогласеност со Договорот за грант за 

Родова рамноправност во локалните буџети, брoj на договор 9856 („Договорот за грант“), 

финансиран од Проект на УСАИД за граѓанско општество спроведуван од Фондацијата 

Отворено Општество – Македонија (Договор за соработка бр. АИД-165-А-12-00004). 

 

Цел 

Нашиот ангажман е верификација на трошоците, кој опфаќа извршување на договорени 

постапки во врска со проверка на финансиските извештаи на проектот и нивна усогласеност 

со одредбите на Договорот за грант склучен помеѓу вас и Проект на УСАИД за граѓанско 

општество спроведуван од Фондацијата Отворено Општество - Македонија „Донатор“. Целта 

на оваа верификација на трошоци е да извршиме одредени постапки, кои ги договоривме со 

вас и да ви поднесеме Извештај за фактички наоди во однос на спроведените постапки.  

Верификација на трошоци значи ревизорот да ги провери податоците содржани во 

финансискиот извештај и да ги спореди со условите од Договорот за грант.  
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Стандарди и етика 

Нашиот ангажман беше спроведен во согласност со: 

- Меѓународен стандард за поврзани услуги („МСПУ“) 4400 Ангажмани за извршување 

на договорени постапки во врска со финансиски информации објавен од Меѓународната 

федерација на сметководители („МФС“); 

- Кодексот за етика на професионални сметководители издаден од МФС. Иако 

МСПУ 4400 предвидува дека независноста не е барање при ангажманите за договорени 

постапки, Донаторот бара ревизорот да се придржува и до барањата за независност од 

Кодексот за етика на професионални сметководители. 

 

Извршени постапки 

Постапките кои ги спроведовме опфаќаат: 

1. Општи постапки 

2. Постапки со кои се потврдува усогласеност на трошоците со буџетот и аналитички 

постапки 

3. Постапки со кои се потврдува одреден трошок 

4. Постапки за утврдување на финансиската регуларност (начело на уредност) и 

адекватноста и ефективноста на интерните контролни системи 

Овие постапки се спроведени со цел да се има јасен увид во исправноста на трошоците 

направени во рамките на проектот.  

Бидејќи спроведените постапки не претставуваат ниту ревизија, ниту проверка 

направена во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија или Меѓународните 

стандарди за ангажмани за проверка, ние не изразуваме никакво уверување за придружните 

финансиски извештаи.  

Доколку извршевме дополнителни постапки или пак извршевме ревизија или проверка на 

финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија или 

Меѓународните стандарди за ангажмани за проверка, можеби ќе забележевме други 

прашања за кои би ве известиле.  
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Извори на информации 

Извештајот ни дава информации добиени од ваша страна како одговор на одредени 

прашања или информации добиени од вашето сметководство. 

 

Фактички наоди 

Вкупните трошоци кои се предмет на овој извештај за фактички наоди изнесуваат 

38.714,41 УСД. 

Процентот на прегледани трошоци изнесува 65%. Овој процент го претставува вкупниот 

износ на трошоци прегледани од наша страна искажани како дел од вкупните трошоци кои 

се предмет на овој извештај за фактички наоди.  

Не се најдени отстапувања во направените трошоци, во однос на нивната исправност и 

усогласеност со одредбите од потпишаниот Договор за грант. 

Ние ги прикажуваме деталите за фактичките наоди кои произлегуваат од извршените 

постапки дадени во Дел 2 од овој извештај.  

 

Намена на Извештајот 

Нашиот извештај е наменет исклучиво за целта наведена погоре во овој извештај и за 

ваше информирање. Овој извештај се однесува само на финансиските извештаи на 

проектот и не се протега на финансиски извештаи на Здружението за унапредување на 

родовата еднаквост Акција Здруженска, Скопје, земени како целина.  

Донаторот не се појавува како странка во Договорот (Писмото за ангажирање) помеѓу вас 

и нас и затоа немаме никакви обврски кон Донаторот кој може да се повика на овој извештај 

на свој ризик и дискреција. Донаторот може да ги процени постапките и наодите известени 

од наша страна и да донесе свои заклучоци врз основа на фактичките наоди за кои сме 

известиле.  
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Со задоволство ќе бидеме на ваше располагање за било какви информации или 

прашања кои би ги побарале во врска со нашиот извештај. 

 

Датум 16.12.2016, 

 

Со почит, 

Друштво за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје 

 

 

 

 

Овластен ревизор   

Стојан Јорданов   
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Општо за Договорот за грант и Проектот  
 

Проектот Родовата рамноправност во локалните буџети – Здружение за 

унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска, Скопје е финансиран од 

Проект на УСАИД за граѓанско општество спроведуван од Фондацијата Отворено 

Општество – Македонија. 

 

 

Краток опис на поддржаниот проект: 
 

 Име на проектот: Родова рамноправност во локалните буџети 

 Општа цел:  
Унапредување на третманот на родовите прашања во буџетското 
планирање на локално ниво преку зајакнување на капацитетите и поддршка 
на локалните НВО за следење и застапување на родовата еднаквост во 
буџетските процеси.  

 Краткорочна цел: 
1. Да се зајакнат знаењата и вештините на женските НВО за следење и 

застапување специфичните потреби на жените  во буџетските процеси на 
ЕЛС 

2. Да се обезбедат релевантни информации за приоритетните потреби 
изразени од самите жени во заедницата 

3. Да се информира јавноста/жените од заедницата за релевантноста на 
родовата еднаквост во управувањето со јавните финансии  
 

 Активности:  
 

o Селекција на организации и монитори;  
o Реализација на програма на тема Родот во буџетското планирање;  
o Развивање методолошка рамка;  
o Следење на буџетски процес;  
o Фокус групи;  
o Подготовка на поединечни и збирен извештај;  
o Кампања;  
o Локални промотивни настани,  
o Изложба 
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Спроведени постапки и фактички наоди  
 

Постапките кои ги спроведовме опфаќаат: 

1. Општи постапки 

2. Постапки со кои се потврдува усогласеност на трошоците со буџетот и 

аналитички постапки 

3. Постапки со кои се потврдува одреден трошок 

4. Постапки за утврдување на финансиската регуларност (начело на 

уредност) и адекватноста и ефективноста на интерните контролни системи 

Вкупните трошоци прегледани од наша страна изнесуваат 25.351,94 УСД. 

Вкупниот процент на прегледани трошоци изнесува 65%.  

 

Буџетски 

категории Вкупно трошоци

Прегледани 

трошоци

Процент на 

прегледаност по 

ставки

Персонал (плати) $16,058.81 $10,232.33 64%
Хонорари (бруто) $6,664.92 $3,102.92 47%
Административни 

трошоци $3,821.93 $2,867.03 75%
Набавка на опрема $0.00 $0.00 н/п
Набавки за 

проектот $2,362.87 $1,732.15 73%

Патни трошоци, 

храна и сместување $9,145.68 $6,757.31 74%

Трошоци за настани $660.20 $660.20 100%

Вкупно $38,714.41 $25,351.94 65%  

 

Ние ги потврдивме трошоците прикажани во горната сумарна табела и 

спроведовме, за секој трошок одделно, постапки кои се наведени подолу. 

 

Ние известуваме за нашите фактички наоди кои произлегуваат од следните 

постапки: 
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Општи постапки 
 

1.1  Рокови и услови од Договорот за грант 
Ние се запознавме со роковите и условите од Договорот за грант.  

Ние добивме копија од оригиналниот Договор за грант и ги добивме и 

разгледавме финансиските извештаи и заклучивме дека се во согласност со 

Договорот за грант. 

 

1.2  Финансиски извештај од Договорот за грант 
Потврдуваме дека финансиските извештаи во целост го опфаќаат предметот на 

верификација на трошоци. 

 

1.3 Правила водење на сметководство и чување на документи 
Потврдуваме дека сметките на корисникот: 

a. се ажурни и точни 

b. се изготвени во согласност со системот на двојно сметководство 

c. лесно се идентификуваат и потврдуваат  

 

1.4 Усогласеност на финансискиот извештај со сметководствениот 

систем на корисникот на средствата од грантот 
Податоците во финансиските извештаи се усогласени со сметководствениот 

систем на корисникот на средствата од грантот и се вклучени во бруто билансот и 

билансот на успех на корисникот на средствата, и во сите други извештаи кои ги 

бараат локалните власти. 
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1.5 Девизен курс 
За преведување на локалната валута (денари) во долари е користен средниот 

курс на НБРМ на денот на исплата, односно на денот на префрлање на 

средствата на жиро сметка на Грантистот, и е прикажан во следната табела 

одделно за секој финансиски извештај предаден на Донаторот:  

Период на 

финансиски 

извештај Курс МКД/УСД

21.01-31.03.2015 54.01

01.04-07.05.2015 54.01

08.05-30.06.2015 54.81

01.07-27.09.2015 54.81

28.09-30.09.2015 55.93

01.12-31.12.2015 53.93

01.10-01.12.2015 55.93

04.02-30.03.2016 55.95

01.01-04.02.2016 53.93

01.04-23.05.2016 55.95

24.05-20.07.2016 54.35

Среден курс 54.87                         

 

Постапки со кои се потврдува усогласеност на трошоците 

со буџетот и аналитички постапки  
 

2.1 Буџет на Договорот за грант 
Буџетот во финансиските извештаи одговара на буџетот од Договорот за грант. 

Сите настанати трошоци се наведени во буџетот од Договорот за грант. 

  

2.2 Измени на буџетот од Договорот за грант 
Има измени во буџетот (прераспределби) кои се претходно одобрени од 

донаторот и тоа: 

1. 677 УСД од ставката 1.2 Проектен координатор, се пренаменети во 

ставката 3.1 – Наемнина 

2. 650 УСД од ставка Монитори се пренаменети на следниов начин: 

 110 УСД во ставката 3.1 - Наемнина 

 80 УСД во ставката 3.4 - Режиски трошоци 

 190 УСД во ставката 3.2 - Трошоци за телефон, интернет и факс 

 270 УСД во ставката 5.3 - Техничка подготовка на збирен извештај 
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3. 480 УСД од ставката 6.1 Сместување и храна за учеснички на обуки и 

работилници, се пренаменети во ставката 5.3 – Техничка подготовка и 

публикување на збирен извештај 

Постапки со кои се потврдува одреден трошок  
При оваа верификација на трошоци беа спроведени постапките за потврдување 

наведени во точките 3.1 – 3.6 за секоја трошковна ставка одделно. 

 

3.1 Исправност на трошоци 
Ние го потврдивме, за секоја одбрана трошковна ставка, критеруимот за 

исправност. 

 

3.2 Исправност на директни трошоци  
Ние ги прегледавме настанатите директни трошоци и придружната документација, 

при што го заклучивме следното: 

a. Сите прегледани трошоци се реално настанати 

b. Сите трошоци настанале во текот на имплементирањето на проектот 

c. Сите трошковни ставки се наведени во буџетот на проектот 

d. Сите трошоци се неопходни за имплементирање на проектот 

e. Сите трошоци се прокнижени според роковите и условите од договорот 

за грант, според локалните сметководствени правила и воспоставени 

сметководствени практитки 

f. Сите трошоци се оправдани (постои доволна документација за 

прегледаните трошоци) 

g. Сите парични вредности се во согласност со основните документи 

h. Сите трошоци се класифицирани под точни наслови и поднаслови во 

финансиските извештаи 

 

3.3 Административни (индиректни) трошоци 
Административни трошоци не се предвидени во проектот. 

 

3.4 Придонеси во натура 
Не постојат придонеси во натура вклучени во финансискиот извештај. 

 

3.5 Неисправни трошоци  
Ние не потврдивме трошоци кои би можеле да се дефинираат како неисправни во 

нашиот извештај. 
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3.6 Приходи од проектот 
Проект на УСАИД за граѓанско општество спроведуван од Фондацијата Отворено 

Општество - Македонија е единствениот донатор на проектот кој е предмет на 

верификацијата на трошоци. Приходите од донаторот се уредно евидентирани. 

 

Постапки за утврдување на финансиската регуларност 

(начело на уредност) и адекватноста и ефективноста на 

интерните контролни системи 

4.1 Начело на уредност (финансиска регуларност)  

Прашањата што се однесуваат на Проектот: 

a) Одобрување на трошоци и исправноста на приложена документација:  

Примателот применува пишани процедури на одобрување. Презентираната 

процедура се состои од спроведување на планираните трошоци, со 

евентуални измени – во согласност на донаторот, и одобрување на 

нарачката, фактурата и плаќањето. Презентирани ни се „Налози за 

реализација“ со потпис за одобрување на приложените документи.  

b) Податоци за примени средства и потврдување од донаторот:  

Нас ни беа презентирани банкови изводи со сите движења од почетокот до 

крајот на проектот. Не побаравме дополнителна конфирмација од 

Фондацијата Отворено Општество - Македонија. Акција Здруженска има 

отворено посебна денарска банкова сметка за Проектот. Презентираните 

документи од примателот ги потврдија објавените износи во извештаите на 

Проектот. Според презентираната документација ги утврдивме следните 

уплати по Договорот за грант:  

- 20.02.2015  MKД 209.090,00 

- 07.05.2015  МКД 424.395,00 

- 15.07.2015  МКД 167.796,00 

- 16.10.2015  МКД 235.461,00 

- 23.02.2016  МКД 475.620,00 

- 07.06.2016  МКД 610.709,00 

c) Распоредување на трошоците во согласност со Планот: 

Планираните трошоци се реализирани преку набавки и исплати, и се 

соодветно обелоденети во финансискиот извештај.  

d) Усогласеност на локални договори со важечка регулатива:  

Примателот поседува договори со ангажирани лица. Договорите се 

усогласени. 

e) Насоки и прифаќање на забелешки, корекции и препораки содржани во 
претходните ревизии:  
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Немало претходни препораки. Проектот „„Родовата рамноправност во 

локалните буџети“ е започнат на 21.01.2015, од која дата ние вршиме 

верификација на трошоци.  

 

Прашања што се однесуваат на сметководство:  

f) Аритметичка точност на сметките, документацијата и финансиските 
извештаи:  

Документацијата е уредно сложена, според добиени изводи. Книжење на 

фактурите се врши со плаќањето на истите. 

g) Исправност на сметководствени книжења:  

Сметководствените книжења се базираат на исправна документација.  

h) Навременост на книжење на настани:  

Бројот на налози потврдува перманентно книжење на документите.  

i) Финансиски извештаи и информации во согласност со сметките:  

Акција Здруженска изготвиле и предале во Централен Регистар годишна 

сметка за 2015 година. Износите во годишната сметка се поголеми од 

износите објавени за овој проект. Сметководствена документација на 

проектот е уредно сложена во прилог на налози за книжење. Првото 

потврдува законска усогласеност на нивното работење, а второто и третото 

ни дава право да претпоставиме дека сметководството на проектот е дел од 

вкупното сметководство на Акција Здруженска. Ние не ги прегледавме тие 

финансиски извештаи, а нашиот ангажман е лимитиран на верификација на 

трошоци на Проектот „Родова рамноправност во локалните буџети“. 

j) Адекватност и сеопфатност на сметководствени приходи:  

Донираните износи се прокнижени според денарскиот прилив.  

k) Оценка на побарувања и аванси, оправданост на ненаплатени износи 
подолго од месец дена:  

Проектот нема таков вид на побарувања.  

l) Насоки и прифаќање на забелешки, корекции и препораки содржани во 
претходните ревизии:  

н/а 

4.2 Адекватност и ефективност на интерните контролни системи:  

a) Соодветност на внатрешната организација (структура, функции, 
задачи, раководење, одговорност, методи, процедури, поделба на 
должности итн.): 

Презентирано е задоволително ниво на организациониот капацитет на 

Акција Здруженска. Ние бевме запознаени со воспоставената пракса за 

внатрешни контроли во сметководството. Видно од документација е дека 

контролите воспоставени во пракса целосно се почитуваат.  
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b) Ефективност на финансиско сметководство и извештајниот процес на 
Проектот:  

Проектот успешно е воден од страна на ангажираните лица. Проектот се 

води од фаза на детално планирање до извршување на планот. Алатките 

кои ги користат им даваат податоци потребни за одлучување и раководење 

со Проектот.  

Финансиското известување за донаторот се работи in-house (вработен е 

Финансиски менаџер во рамките на организацијата), а финансиското 

книжење и известување согласно домашните закони го работи надворешно 

сметководствено биро.  

c) Примена на важечките закони, правилници и упатства:  

Заложбите за почитување на важечка регулатива се успешни. Не се 

појавени отстапувања.  

d) Физичка сигурност на средствата:  

Паричните средства се депонирани во Халк Банка. Реномето на банката е 

соодветно.  

e) Превенција од сметководствени грешки и финансиски измами: 

Процесот на одобрување на нарачките, фактурите и плаќањата ја намалува 

веројатноста од измама. Налог за реализација е приложен со секое 

плаќање. 

f) Адекватност и сеопфатност на информативниот и финанско 
известувачки систем:  

Постоечкиот сметководствен систем е на соодветно ниво.  

Во текот на нашиот ангажман, ништо не нè наведе да веруваме дека интерните 

контролни системи не се адекватни и ефективни.  
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Анекс 1 Финансиски извештаи за Договорот за грант 
 

ФООМ Грант бр. 97019856 20/01/2015 31/03/2015

54.01 MKD za 1 USD

Одобрен буџет 

(во УСД)

Трошоци 

направени во 

претходните 

фази (во УСД)

Остаток 

(пречекорувања)

$16,740.00 $0.00 MKD 46,446.00 $859.95 $15,880.05

$7,300.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $7,300.00

$2,900.00 $0.00 MKD 345.00 $6.39 $2,893.61

$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00
$1,650.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $1,650.00
$9,425.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $9,425.00

$700.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $700.00
$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00

$38,715.00 $0.00 MKD 46,791.00 $866.34 $37,848.66

Патни трошоци, храна и сместување

Опфатен период 

Трошоци за настани
Други трошоци

Вкупно трошоци

Персонал (плати)

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска 

реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително 

известување.

ФООМ на (20.02.2015) на нашата сметка префрли 2 09.090,00 МКД, односно денарска противредност на 

3.871УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:  

Опис на буџетот (даден на ист 

начин како во договорот за грант)

Трошоци направени во фазата која е 

предмет на извештајот (во МКД и 

УСД)

Хонорари (бруто)

Административни трошоци

Набавка на опрема
Набавки за проектот
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ФООМ Грант бр. 97019856 01/04/2015 07/05/2015

54.01 MKD za 1 USD

Одобрен буџет 

(во УСД)

Трошоци 

направени во 

претходните 

фази (во УСД)

Остаток 

(пречекорувања)

$16,740.00 $859.95 MKD 23,223.00 $429.98 $15,450.07

$7,300.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $7,300.00

$2,900.00 $6.39 MKD 10,502.00 $194.45 $2,699.17

$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00
$1,650.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $1,650.00
$9,425.00 $0.00 MKD 107,189.00 $1,984.61 $7,440.39

$700.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $700.00
$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00

$38,715.00 $866.34 MKD 140,914.00 $2,609.04 $35,239.63

Персонал (плати)

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска 

реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително 

известување.

ФООМ на (20.02.2015) на нашата сметка префрли 2 09.090,00 МКД, односно денарска противредност на 

3.871УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:  

Опис на буџетот (даден на ист 

начин како во договорот за грант)

Трошоци направени во фазата која е 

предмет на извештајот (во МКД и 

УСД)

Хонорари (бруто)

Административни трошоци

Набавка на опрема

Патни трошоци, храна и сместување

Опфатен период 

Трошоци за настани
Други трошоци

Вкупно трошоци

Набавки за проектот
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ФООМ Грант бр. 97019856 08/05/2015 30/06/2015

54.81 MKD za 1 USD

Одобрен буџет 

(во УСД)

Трошоци 

направени во 

претходните 

фази (во УСД)

Остаток 

(пречекорувања)

$16,740.00 $1,289.92 MKD 46,446.00 $847.40 $14,602.68

$7,300.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $7,300.00

$2,900.00 $199.88 MKD 2,400.00 $43.79 $2,656.33

$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00
$1,650.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $1,650.00
$9,425.00 $1,984.61 MKD 218,049.00 $3,978.27 $3,462.12

$700.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $700.00
$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00

$38,715.00 $3,474.42 MKD 266,895.00 $4,869.46 $30,371.12

Набавки за проектот

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска 

реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително 

известување.

ФООМ на (07.05.2015) на нашата сметка префрли 424.395,00 МКД, односно денарска противредност на 

7.743УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:  

Опис на буџетот (даден на ист 

начин како во договорот за грант)

Трошоци направени во фазата која е 

предмет на извештајот (во МКД и 

УСД)

Опфатен период 

Трошоци за настани
Други трошоци

Вкупно трошоци

Персонал (плати)

Хонорари (бруто)

Административни трошоци

Набавка на опрема

Патни трошоци, храна и сместување
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ФООМ Грант бр. 97019856 01/07/2015 27/09/2015

54.81 MKD za 1 USD

Одобрен буџет 

(во УСД)

Трошоци 

направени во 

претходните 

фази (во УСД)

Остаток 

(пречекорувања)

$16,740.00 $2,137.32 MKD 150,756.00 $2,750.52 $11,852.16

$7,300.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $7,300.00

$2,900.00 $243.67 MKD 13,126.00 $239.48 $2,416.85

$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00
$1,650.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $1,650.00
$9,425.00 $5,962.89 MKD 582.00 $10.62 $3,451.49

$700.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $700.00
$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00

$38,715.00 $8,343.87 MKD 164,464.00 $3,000.62 $27,370.51

Патни трошоци, храна и сместување

Опфатен период 

Трошоци за настани
Други трошоци

Вкупно трошоци

Персонал (плати)

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска 

реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително 

известување.

ФООМ на (07.05.2015) на нашата сметка префрли 424.395,00 МКД, односно денарска противредност на 

7.743УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:  

Опис на буџетот (даден на ист 

начин како во договорот за грант)

Трошоци направени во фазата која е 

предмет на извештајот (во МКД и 

УСД)

Хонорари (бруто)

Административни трошоци

Набавка на опрема
Набавки за проектот
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ФООМ Грант бр. 97019856 28/09/2015 30/09/2015

55.93 MKD za 1 USD

Одобрен буџет 

(во УСД)

Трошоци 

направени во 

претходните 

фази (во УСД)

Остаток 

(пречекорувања)

$16,740.00 $4,887.84 MKD 37,524.00 $670.91 $11,181.25

$7,300.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $7,300.00

$2,900.00 $483.14 MKD 0.00 $0.00 $2,416.86

$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00
$1,650.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $1,650.00
$9,425.00 $5,962.89 MKD 582.00 $10.41 $3,451.71

$700.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $700.00
$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00

$38,715.00 $11,333.87 MKD 38,106.00 $681.32 $26,699.81

Персонал (плати)

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска 

реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително 

известување.

ФООМ на (15.07.2015) на нашата сметка префрли 167.796,00 МКД, односно денарска противредност на 

3.000УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:  

Опис на буџетот (даден на ист 

начин како во договорот за грант)

Трошоци направени во фазата која е 

предмет на извештајот (во МКД и 

УСД)

Хонорари (бруто)

Административни трошоци

Набавка на опрема

Патни трошоци, храна и сместување

Опфатен период 

Трошоци за настани
Други трошоци

Вкупно трошоци

Набавки за проектот

 



 
Проект „Родовата рамноправност во локалните буџети“ – Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска, Скопје 
Финансиски извештај за период од 21.01.2015 до 20.07.2016 

 

_____________________________________________________________________ 
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ФООМ Грант бр. 97019856 01.10.2015 01.12.2015

55.93 MKD za 1 USD

Одобрен буџет 

(во УСД)

Трошоци 

направени во 

претходните 

фази (во УСД)

Остаток 

(пречекорувања)

$16,740.00 $5,560.75 MKD 66,962.00 $1,197.25 $9,982.00

$7,300.00 $0.00 MKD 59,500.00 $1,063.83 $6,236.17

$2,900.00 $483.14 MKD 6,206.00 $110.96 $2,305.90

$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00
$1,650.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $1,650.00
$9,425.00 $5,973.30 MKD 0.00 $0.00 $3,451.70

$700.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $700.00
$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00

$38,715.00 $12,017.19 MKD 132,668.00 $2,372.04 $24,325.77

Патни трошоци, храна и сместување

Опфатен период 

Трошоци за настани
Други трошоци

Вкупно трошоци

Набавки за проектот

Персонал (плати)

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска 

реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително 

известување.

ФООМ на (15.07.2015) на нашата сметка префрли 167.796,00 МКД, односно денарска противредност на 

3.000УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:  

Опис на буџетот (даден на ист 

начин како во договорот за грант)

Трошоци направени во фазата која е 

предмет на извештајот (во МКД и 

УСД)

Хонорари (бруто)

Административни трошоци

Набавка на опрема

 



 
Проект „Родовата рамноправност во локалните буџети“ – Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска, Скопје 
Финансиски извештај за период од 21.01.2015 до 20.07.2016 

 

_____________________________________________________________________ 
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ФООМ Грант бр. 97019856 01.12.2015 31.12.2015

53.93 MKD za 1 USD

Одобрен буџет 

(во УСД)

Трошоци 

направени во 

претходните 

фази (во УСД)

Остаток 

(пречекорувања)

$16,740.00 $6,757.99 MKD 64,144.00 $1,189.39 $8,792.62

$7,300.00 $1,063.83 MKD 52,500.00 $973.48 $5,262.69

$2,900.00 $594.10 MKD 13,628.00 $252.70 $2,053.20

$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00
$1,650.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $1,650.00
$9,425.00 $5,973.30 MKD 5,182.00 $96.09 $3,355.61

$700.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $700.00
$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00

$38,715.00 $14,389.22 MKD 135,454.00 $2,511.66 $21,814.11

Персонал (плати)

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска 

реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително 

известување.

ФООМ на (16.10.2015) на нашата сметка префрли 235.461,00 МКД, односно денарска противредност на 

4.366 УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:  

Опис на буџетот (даден на ист 

начин како во договорот за грант)

Трошоци направени во фазата која е 

предмет на извештајот (во МКД и 

УСД)

Хонорари (бруто)

Административни трошоци

Набавка на опрема

Патни трошоци, храна и сместување

Опфатен период 

Трошоци за настани
Други трошоци

Вкупно трошоци

Набавки за проектот

 



 
Проект „Родовата рамноправност во локалните буџети“ – Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска, Скопје 
Финансиски извештај за период од 21.01.2015 до 20.07.2016 

 

_____________________________________________________________________ 
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ФООМ Грант бр. 97019856 01/01/2016 04/02/2016

53.93 MKD za 1 USD

Одобрен буџет 

(во УСД)

Трошоци 

направени во 

претходните 

фази (во УСД)

Остаток 

(пречекорувања)

$16,740.00 $7,947.38 MKD 50,152.00 $929.95 $7,862.67

$7,300.00 $2,037.31 MKD 29,656.00 $549.90 $4,712.79

$2,900.00 $846.79 MKD 19,909.00 $369.16 $1,684.04

$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00
$1,650.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $1,650.00
$9,425.00 $6,069.38 MKD 0.00 $0.00 $3,355.62

$700.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $700.00
$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00

$38,715.00 $16,900.86 MKD 99,717.00 $1,849.01 $19,965.13

Персонал (плати)

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска 

реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително 

известување.

ФООМ на (16.10.2015) на нашата сметка префрли 235.461,00 МКД, односно денарска противредност на 

4.366 УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:  

Опис на буџетот (даден на ист 

начин како во договорот за грант)

Трошоци направени во фазата која е 

предмет на извештајот (во МКД и 

УСД)

Хонорари (бруто)

Административни трошоци

Набавка на опрема

Патни трошоци, храна и сместување

Опфатен период 

Трошоци за настани
Други трошоци

Вкупно трошоци

Набавки за проектот

 



 
Проект „Родовата рамноправност во локалните буџети“ – Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска, Скопје 
Финансиски извештај за период од 21.01.2015 до 20.07.2016 

 

_____________________________________________________________________ 
- 23 -  

ФООМ Грант бр. 97019856 05/02/2016 30/03/2016

55.95 MKD za 1 USD

Одобрен буџет 

(во УСД)

Трошоци 

направени во 

претходните 

фази (во УСД)

Остаток 

(пречекорувања)

$16,740.00 $8,877.32 MKD 114,417.00 $2,044.99 $5,817.69

$7,300.00 $2,567.35 MKD 54,000.00 $965.15 $3,767.50

$2,900.00 $1,215.95 MKD 1,150.00 $20.55 $1,663.49

$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00
$1,650.00 $0.00 MKD 35,111.00 $627.54 $1,022.46
$9,425.00 $6,069.38 MKD 13,870.00 $247.90 $3,107.72

$700.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $700.00
$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00

$38,715.00 $18,730.00 MKD 218,548.00 $3,906.13 $16,078.87

Персонал (плати)

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска 

реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително 

известување.

ФООМ на (23.02.2016) на нашата сметка префрли 475.620,00 МКД, односно денарска противредност на 

8.500 УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:  

Опис на буџетот (даден на ист начин 

како во договорот за грант)

Трошоци направени во фазата која е 

предмет на извештајот (во МКД и 

УСД)

Хонорари (бруто)

Административни трошоци

Набавка на опрема

Патни трошоци, храна и сместување

Опфатен период 

Трошоци за настани
Други трошоци

Вкупно трошоци

Набавки за проектот

 



 
Проект „Родовата рамноправност во локалните буџети“ – Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска, Скопје 
Финансиски извештај за период од 21.01.2015 до 20.07.2016 

 

_____________________________________________________________________ 
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ФООМ Грант бр. 97019856 01/04/2016 23/05/2016

55.95 MKD za 1 USD

Одобрен буџет 

(во УСД)

Трошоци 

направени во 

претходните 

фази (во УСД)

Остаток 

(пречекорувања)

$16,740.00 $10,922.31 MKD 62,638.00 $1,119.54 $4,698.15

$7,300.00 $3,532.50 MKD 56,069.00 $1,002.13 $2,765.37

$2,900.00 $1,236.50 MKD 15,308.00 $273.60 $1,389.89

$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00
$1,650.00 $627.54 MKD 6,035.00 $107.86 $914.60
$9,425.00 $6,317.28 MKD 133,790.00 $2,391.24 $716.48

$700.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $700.00
$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00

$38,715.00 $22,636.13 MKD 273,840.00 $4,894.37 $11,184.50

Опфатен период 

Трошоци за настани
Други трошоци

Вкупно трошоци

Набавки за проектот

Персонал (плати)

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска 

реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително 

известување.

ФООМ на (23.02.2016) на нашата сметка префрли 475.620,00 МКД, односно денарска противредност на 

8.500 УСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:  

Опис на буџетот (даден на ист начин 

како во договорот за грант)

Трошоци направени во фазата која е 

предмет на извештајот (во МКД и 

УСД)

Хонорари (бруто)

Административни трошоци

Набавка на опрема

Патни трошоци, храна и сместување

 



 
Проект „Родовата рамноправност во локалните буџети“ – Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска, Скопје 
Финансиски извештај за период од 21.01.2015 до 20.07.2016 

 

_____________________________________________________________________ 
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ФООМ Грант бр. 97019856 24/05/2016 20/07/2016

54.35 MKD za 1 USD

Одобрен буџет 

(во УСД)

Трошоци 

направени во 

претходните 

фази (во УСД)

Остаток 

(пречекорувања)

$16,063.00 $12,074.80 MKD 216,531.00 $3,984.01 $4.19

$6,650.00 $4,564.13 MKD 114,178.00 $2,100.79 -$14.92

$3,957.00 $1,518.16 MKD 125,210.00 $2,303.77 $135.07

$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00
$2,400.00 $738.58 MKD 88,280.00 $1,624.29 $37.13
$8,945.00 $8,778.91 MKD 19,934.00 $366.77 -$200.68

$700.00 $0.00 MKD 35,882.00 $660.20 $39.80
$0.00 $0.00 MKD 0.00 $0.00 $0.00

$38,715.00 $27,674.58 MKD 600,015.00 $11,039.83 $0.59

Опфатен период 

Трошоци за настани
Други трошоци

Вкупно трошоци

Набавки за проектот

Персонал (плати)

овластен потпис и печат

Извештајот го прикажува буџетот одобрен од ФООМ според Договорот за грант бр. 9856 во претходниот и во овој период на финансиска 

реализација на проектот. Секоја колона треба да има вкупен збир. Види го приложениот пример на финансиски извештај за дополнително 

известување.

ФООМ на (07.06.2016) на нашата сметка префрли 6105.70900 МКД, односно денарска противредност на 

11.253UСД. Во пресметките дадени во овој извештај се користи курс од:  

Опис на буџетот (даден на ист начин 

како во договорот за грант)

Трошоци направени во фазата која е 

предмет на извештајот (во МКД и 

УСД)

Хонорари (бруто)

Административни трошоци

Набавка на опрема

Патни трошоци, храна и сместување

 


