
 
 

Финансиски извештај 
 
Краток осврт на финансирањето 
                                                              
 
Ве информираме за неколку основни податоци за работата на Комората во 2011 
год. Заклучно со 31.12.2012 год. Комората брои вкупно: 94 членови. Од кои 56 
членки се активни, а 38 се пасивни членови за изминатата година. Во минатата 
година 5 фирми се откажале од членство. Бројот на нови членови исто така е 5 од 
кои една членка се реактивираше – компанијата БАРГАЛА-Штип 
 
Вкупно е фактуриран износ од: 3.903.796,00 денари лани 3.489.126.00 денари, од 
кои се наплатени вкупно 3.588.580,00 денари,  лани 2.941,376 денари. 
По основ на членарина фактурирани се 747.400,00 денари лани 645,700,00 
денари, а наплатата изнесува 554,900,00 денари, лани 494.500 денари.  
Напомена со одлука на Собранието за 2012 година имаме зголемување на износот 
на членарини.  
Не се наплатени вкупно 192.500 денари, од нив 22.500 денари се компаниите кои 
го откажа членството (БЕСТ ФУД ТИ, БАЏО) додека 110.000 ден. се од фирми кои 
не платиле членарина, односно овие членови се ставени во група на пасивни 
членови. Дел од ненаплатен износ односно 82.500 денари е во рок за наплата.  
Во вкупно фактурираниот износ делот на фактурирана членарина изнесува 13 %, а 
пак услугите зафаќаат 87 % од фактурираната вредност.  
За споредба тој однос во 2012 година беше 19% членарина и 81% услуги, а пак во 
2010 година тој однос беше 17% фактурирана членарина и 83% фактурирани 
услуги.  
Вкупно членарина платиле 41 фирми или 74% успешност на наплата во однос на 
фактурираната членарина.  
Комората нема неплатени финансиски обврски, односно сите трошоци кон 
партнери, институции и кон вработени се подмирени во целост. 
 
Во 2013 година се очекува основните месечни потреби на комората да изнесуваат 
околи  85.000 денари.  Врз основа на програмата се предвидува буџет од 1.845,000 
денари. 
Вo оваа година поголем дел од средствата се очекува да бидат обезбедени од 
членарина, но и процентот на средства добиени од услуги да продолжи да расте 
што конечно во 2013 значително ќе се почуствува.  

Согласно Статутот, Комората се финанасира од коморска членарина, 
донации, подароци, надомест за услуги кои ги извршува. Висината на 
членарината според член 22 ја утврдува мнозинството од членови на 
Собранието на комората.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Според член 16 од Законот за сметководство на непрофитните 
организации финансиската состојба на Македонско Руската Стопанска 
Комора -Скопје заклучно  
со 31.12.2010 год е следната 
 
 
Приходи на Македонскa Руска Стопанска Комора 
   
Приходи од членарина   Износ 
   
Вкупно фактурирано   747.400.,00 
      
Вкупно наплатено   507,400,00 
      
Вкупно ненаплатено   240,000,00 
   
   
Приходи од услуги   Износ 
   
Организација на саеми, бизнис средби, 
лого, преводи, книга   3.257.396,00 

ВКУПНО   3.257.396,00 
   
   
ВКУПНИ ПРИХОДИ   4.004.796,00 

 
 
Расходи на Македонскa Руска Стопанска Комора   
   
заклучно со 31.12.2012   Износ 
    
Расходи по Фактури  751,485,00 
Расходи за личен доход и придонеси  484.188,00 
Расходи за учество на саемски 
штандови,  хотели  и трансфери во 
Русија   2.658,372,00 
ВКУПНИ РАСХОДИ  3.894,045,00 

 
ВКУПНИ ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ   4,004,796,00 
ВКУПНИ РАСХОДИ   3.894.045,00 
Реална состојба на 01.01.2013  110.751,00 
Претпоставена ДОБИВКА   240.000,00 
Ненаплатен износ –членарини  -240.000.00 

 
Добивката од финансиската година се пренесува во наредната година. 


