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ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ


за


годину


I ОПШТИ ПОДАЦИ 

Ред. бр.


Број рачуна


Назив пословне банке у којој је рачун отворен
Врста рачуна
Намена рачуна
Назив задужбине/фондације чији је оснивач политички субјект
Циљеви оснивања  задужбине/фондације
МБ  задужбине/фондације
Датум оснивања/пререгистрације  задужбине/фондације
Ред. бр.
Назив међународног политичког удружења чији је политички субјект члан*
Врста чланства у међународном политичком удружењу чији је политички субјект члан*
Датум ступања у чланство у међународном политичком удружењу *


II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА
1. Новчана средства из јавних извора
Ред. бр.
Извор новчаних средстава
Годишњи износ
Број рачуна на који су средства
Основ преноса средстава
Број и назив документа
1. Укупно
2. Услуге и добра (члан 6.  Закона)
Ред. бр.
Давалац добра или услуге
Вредност добра или услуге
Место пружања услуге или давања добра
Основ
Опис услуге или добра
Датум пријема
Број и назив документа
2. Укупно
3. Прилози физичких лица политичком субјекту
Ред. бр.
Име даваоца прилога
Презиме даваоца прилога
Место пребивалишта даваоца прилога
Адреса даваоца прилога*
ЈМБГ даваоца прилога*


I

Укупан износ новчаних давања (1. новчани прилог и 2. чланарина)
1*
2*
1+2


II

Укупан износ неновчаног прилога


III

Укупна вредност давања (I+II)
Намена давања
Напомена
3. Укупно
4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту
Ред. бр.
Назив даваоца прилога
Седиште даваоца прилога
Адреса даваоца прилога
Матични број даваца прилога


I

Укупан износ новчаних прилога


II

Укупан износ неновчаног прилога


III

Укупна вредност давања (I+II)
Намена прилога
Напомена
4. Укупно
5. Приход од чланарине
Ред. бр.
Укалкулисана чланарина
Наплаћена чланарина
Напомена
5. Укупно
6. Приходи од имовине политичког субјекта
Ред. бр.
Врста имовине на основу које се остварује приход
Опис имовине, место и адреса где се имовина налази
Износ наплаћеног прихода
Име и презиме/Назив корисника имовине политичког субјекта*
Датум закључења уговора
Правни основ за стицање прихода
Напомена
6. Укупно
7. Укупно сви други приходи (у складу са прописима о рачуноводству и ревизији) у
 години непоменути у табелама од 1 - 6
8. Укупно (1+2+3+4+5+6+7)


III РАСХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА
1. Режијски и текући трошкови
Ред. бр.
Место (општина/град)
I


Трошак закупа простора
II


Комунални трошкови
III


Трошкови комуникације
IV


Остали трошкови
V


Укупно I+II+III+IV
Напомена
1. Укупно
2. Трошкови рекламног материјала и публикација
Ред. бр.


Врста рекламног материјала
I


Дизајн и израда материјала
II


Штампа материјала
III


Дистрибуција материјала


Укупно I+II+III


Напомена
2. Укупно
3. Трошкови јавних догађаја
Ред. бр.


Врста јавног догађаја
I


Закуп простора
II


Организација
III


Техничка припрема
IV


Путни трошкови
V


Остало


Укупно 


I+II+III+IV+V


Напомена
3. Укупно
4. Зараде
Ред. бр.


Обавезе по основу зарада

(бруто зарада + доприноси на терет послодавца)


Обавеза по основу ауторских хонорара

(бруто зарада + доприноси на терет послодавца)


Обавезе по основу уговора о делу

(бруто зарада + доприноси на терет послодавца)
Напомена
4. Укупно
5. Трошкови стручног усавршавања и оспособљавања, међународне сарадње и радa са чланством
Ред. бр.


Врста активности


Износ средстава
Напомена
5. Укупно
6. Укупно сви други трошкови (у складу са  прописима о рачуновдству и ревизији) у
 години непоменути у табелама од 1 - 5
7. Укупно (1+2+3+4+5+6) 
IV ИМОВИНА, КАПИТАЛ И ОБАВЕЗЕ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА


Врста имовине


Нето вредност на дан 01.01. текуће године


Нето вредност на дан 31.12. текуће године


Напомена
A.
АКТИВА
I
СТАЛНА ИМОВИНА
1
Нематеријална улагања
2
Некретнине, постројења и опрема
2.1
Земљиште
2.2
Грађевински објекти
2.3
Пословни простор
2.4
Опрема
2.5
Инвестиционе некретнине
3
Учешће у капиталу  задужбина
4
Основна средства у припреми и аванси за основна средства
5
Остална основна средства непоменута од 1-4
I УКУПНО (1+2+3+4+5)
II
ОБРТНА ИМОВИНА
1
Залихе (1.1 + 1.2 + 1.3)
1.1
Дати аванси за робу
1.2
Дати аванси за услуге
1.3
Остало (књиге, хемијске оловке, упаљачи, беџеви, привесци итд.)
2
Краткорочна потраживања
3
Готовински еквиваленти и готовина
3.1
Хартије од вредности
3.2
Динарски (пословни) рачуни
3.3
Девизни рачуни
3.4
Благајна
4
Остала пословна имовина непоменута од 1-3
 II УКУПНО (1+2+3+4)
А. УКУПНО (I+II)
Б.
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
I


Потраживања за изборно јемство
II


Остало
Б. УКУПНО  (I+II)
В.
ПАСИВА
I


КАПИТАЛ
II


ДУГОРОЧНА  РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ


1


Дугорочне обавезе


1.1


Дугорочни кредити


1.2


Остале дугорочне обавезе


2


Краткорочне финансијске обавезе


2.1


Краткорочни кредити


2.2


Обавезе из пословања


2.2.1


Примљени аванси, депозити и кауције


2.2.2


Добављачи у земљи


2.2.3


Добављачи у иностранству
2.3


Остале краткорочне обавезе
3


Обавезе по основу зарада, ауторских хонорара и уговора о делу
4


Остале обавезе које су непоменуте од 1-3
II УКУПНО (1+2+3+4)
В. УКУПНО (I+II)
Г.
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
I


Oбавезе по основу изборног јемства
II


Остало
Г. УКУПНО (I+II)


НАПОМЕНА:

* Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања у “Службеном гласнику РС” и на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци се користе искључиво за потребе обављање послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.


(Датум сачињавања писане форме извештаја)


(место сачињавања писане форме извештаја)



 године


М.П. 
__________________________________________


(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)
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