ФИНАНСИСКИ ПЛАН 01/01/2018-31/12/2018
ВКУПНО (денари)
1
1.1

ПРИХОДИ
Членарина овластен сметководител;

17,160,000.00

Според официјалниот регистар, 7.150 х 2.400,00

1.2

Членарина сметководител;

2,100,000.00

Според официјалниот регистар, 1.500 х 1400,00

1.3

Надоместоци за издавање на лиценци за вршење
сметководствени работи

450,000.00

според досегашните пријави и потреби (нови 50 друштва х
6.000,00)
според досегашните пријави и потреби (нови 50 ТП - овлстен
сметководител х 3.000,00)

1.4

Надоместоци за издавање на Уверенија за
сметководители и овластени сметководители

450,000.00

според досегашните барања и динамика на нови потреби на
образовниот систем (нови 200 сметководители и 250 овлстени
сметководители х 1.000,00)

1.5

1.6
1.7

Приходи од КПУ

9,100,000.00

Пресметка според официјалниот регистар и пресметка на новите
членови - сметководители и овластени сметководители (7.150 +
1500 + 200 + 250)
Останати приходи (Донации, Публикации)

350,000.00
5,384,216.00

Пренесени приходи од минали години (2017)

Вкупно приходи

34,994,216.00

ВКУПНО (денари)
2
2.1

РАСХОДИ
Бруто плата и надоместоци

5,280,000.00

(од Јануари до Јуни 7 * 55.000) + (од Јули до Декември 9* 55.000)

2.2

Раходи за КПУ - според планираните приходи и
потреби
предавачи -планиран електронски начин на едукација
наем на сали и опрема за презентации (50 х 45.000)
дополнителен ангажман на пет предавачи (50 х 15.000)

2.3

Расходи за вршење на контрола на квалите на
вршителите на сметководствени работи
Планинарани 20 контроли месечно и тоа во период од Септември
до Декември 2018 (Пресметка на дневници од 1.850 + патни
трошоци од 3.000 за 4 месеци)

15,100,000.00
9,100,000.00
2,250,000.00
3,750,000.00
388,000.00

2.4

Трошоци за канцаларија и потрошени матерјали

500,000.00

наем на канцаларии, канцалариски и потрошени матерјали

2.5

Административни трошоци кон ЦР на РМ

1,850,000.00

за добивање потврди при издавање на Уверенија и Лиценци,
банкарски трошоци и сл. административни такси

2.6

Телекомуникациски услуги, Интернет и поштански
услуги

200,000.00

планирано според минатогодишните реални трошоци

2.7

Одржување состаноци на тела на ИСОС
Две седници на Собрание (50 х дневница 1.850 * патни трошоци
3.000)
Пет седници на членови на Надзорен одбор (5 х 10.000)

2.8

4,121,000.00
485,000.00
250,000.00

15 - седници на членови на Управен одбор (5 х 20.000)
4 - седници на членови на 8 - комисии (5 х дневница 1.850 * патни
трошоци 3.000)

1,500,000.00

12 - седници на членови на 10 - подружници (5 х дневница 1.850)

1,110,000.00

776,000.00

Комуналии и закуп на деловен простор

1,080,000.00

планирано според минатогодишните реални трошоци

2.9

Меѓународни настапи и коференции

250,000.00

Чланарини и патни трошоци за учество на меѓународни настапи

2.10

Членарина на Трошоци поврзани со IFAC

500,000.00

2.11

Одржување на софтверска апликација и
дополненија според потребите

1,582,000.00

месечен надомест 12* 61.000
Нова апликација за електронско гласање
Нова апликација за електронско КПУ

2.12

Други непредвидени трошоци

Вкупно расходи
Планиран вишок на приходи над расходи за 2018

732,000.00
350,000.00
500,000.00
300,000.00
31,151,000.00
3,843,216.00

