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До раководството на
З.Г. “Акција ЗДРУЖЕНСКА” - Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
Ние извршивме ревизија на Билансот на состојба на Здружението на граѓани “Акција
ЗДРУЖЕНСКА” Скопје со состојба на ден 31 декември 2004 и 2005 година, како и на
Билансот на приходи и расходи , Извештајот за паричен тек и Извештајот за промени
на деловниот фонд за годините кои завршуваат на тој ден. Одговорноста за
финансиските извештаи ја има менаџментот (управата) на Здружението. Нашата
одговорност е да дадеме мислење за финансиските извештаи врз основа на извршената
ревизија.
Ревизијата ја извршивме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Овие
стандарди бараат извршување на ревизијата за да дадеме разумно уверување за тоа
дали во финансиските извештаи има значајни грешки. Ревизијата вклучува испитување,
тестирање и собирање на докази кои ги поткрепуваат износите објавени во
финансиските извештаи. Ревизијата исто така вклучува оценка на применетите
сметководствени политики како и значајни проценки на менаџментот (управата), како и
вреднување на севкупната презентација на финансиските извештаи. Ние веруваме дека
извршената ревизија дава разумна основа за изразување на нашето мислење.
Според нашето мислење финансиските извештаи на Здружението на граѓани “Акција
ЗДРУЖЕНСКА” Скопје ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти,
финансиската состојба на Здружението на ден 31 декември 2004 и 2005 година, како и
резултатите на неговото работење, неговите парични текови и промените на деловниот
фонд за годините кои завршуваат на тој ден, во согласност со Законот за сметководство
на непрофитни организации и општо прифатените сметководствени принципи за
објавување на финансиските извештаи кои важат во Република Македонија.
Скопје, 17 Јуни 2006 година

Драган Димитров
Овластен ревизор

Драган Димитров
Директор

“AKCIJA ZDRU@ENSKA” - SKOPJE
БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на 31 декември 2004 и 2005 година

(во илјади денари)

Белешки

2004

2005

Парични средства

4

273

3.806

Побарувања

5

-

211

Активни временски разграничувања

6

-

16

273

4.033

СРЕДСТВА
ТЕКОВНИ (ОБРТНИ) СРЕДСТВА

Вкупно тековни средства
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА
Недвижности, постројки и опрема

7

1.796

1.533

Нематеријални средства

8

10

8

Вкупно нетековни средства

1.806

1.541

ВКУПНО СРЕДСТВА

2.079

5.574

ОБВРСКИ И КАПИТАЛ
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ
Обврски спрема добавувачи

9

18

19

Други краткорочни обврски

10

6

11

ПВР

11

249

4.003

273

4.033

1.806

1.541

Вкупно извори на средства

1.806

1.541

ВКУПНО ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД

2.079

5.574

Вкупно тековни обврски
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА:
Деловен фонд

12

Белешките прикажани на страните 6 до 14 претставуваат составен дел на
финансиските извештаи
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
за 2004 и 2005 година

(во илјади денари)

Белешка

2004

2005

Приходи во текот на годината

13

2.294

6.990

Трошоци на работењето

14

(2.294)

(7.055)

-

(65)

Приходи од финансирање

-

60

Останати приходи

-

5

-

65

Нето разлика помеѓу приходи и расходи

-

-

Даноци и придонеси од добивка

-

-

Разлика помеѓу прих. и расх. по оданоч.

-

-

Разлика помеѓу приходи и расходи
Други приходи:

Вкупно други приходи

15

Белешките прикажани на страните 6 до 14 претставуваат составен дел на
финансиските извештаи
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
за 2005 година

(во илјади денари)

2005
Готовински тек од деловни активности
Разлика меѓу приходи и расходи
Усогласување за:
Новонабавени основни средства
ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВ.) НА ТЕКОВНИ СРЕД.
Побарувања
Активни временски разграничувања
ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВ.) НА ТЕКОВНИ ОБВ.
Обврски од работењето
Други краткорочни обврски
ПВР
Нето готовина од деловни активности
Готовински тек од инвестициони активности
Набавка (продажба) на недвижности, постројки и опрема
Нето готовина од инвестициони активности
Нето пораст (намалување) на готовина
Готовина на почетокот на годината
Готовина на крајот на годината

49

(211)
(16)

2
5
3.753
3.582

(49)
(49)
3.533
273
3.806

Белешките прикажани на страните 6 до 14 претставуваат составен дел на
финансиските извештаи
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ФОНДОВИТЕ
за 2004 и 2005 година

(во илјади денари)

Деловен фонд
Состојба 01.01.2004 г.

ВКУПНО
-

-

1.817

1.817

(11)

(11)

Состојба 31.12.2004 г.

1.806

1.806

Состојба 01.01.2005 г.

1.806

1.806

49

49

Амортизација за 2005 година

(314)

(314)

Состојба 31.12.2005 г.

1.541

1.541

Набавени основни средства
Амортизација за 2004 година

Набавени основни средства

Белешките прикажани на страните 6 до 14 претставуваат составен дел на
финансиските извештаи
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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
БЕЛЕШКА 1.

ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

Здружението на граѓани “Акција ЗДРУЖЕНСКА” Скопје (во понатамошниот текст
Здружението) е здружение на граѓани запишано во регистарот на здруженија на граѓани
при Основниот Суд 2 во Скопје, по III РЕГ.ЗГ. бр. 46/04 од 05.07.2004 година.
Целите на Здружението на граѓани “Акција ЗДРУЖЕНСКА” Скопје се: јакнење и
развој на женското движење во Македонија во поглед на човековите права на жените,
прашањата за родова еднаквост во согласност со глобалните залагања и потреби;
јакнење на знаењата, вештините и способноста за идентификување и одговор на
специфичните потреби на Македонија во поглед на родовата еднаквост.

БЕЛЕШКА 2.

ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извешта и на Здружението се составени во согласност со Законот за
сметководство на непрофитни организации и останатата сметководствена регулатива и
сметководствените принципи применливи во Република Македонија.
БЕЛЕШКА 3.

ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските
извештаи се наведени во продолжение на овој текст:
Пари и парични еквиваленти
За потребите на прикажувањата во Извештајот за паричните текови, паричните
средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, чекови, паричните
средства на жиро сметките и девизните средства на девизните сметки кај
комерцијалните банки. Извештајот за паричните текови е изработен со примена на
индиректната метода.
Материјални и нематеријални вложувања
Материјалните и нематеријалните вложувања (основните средства) се евидентираат по
нивната набавна вредност.
Според сметководствена политика за основните средства, применлива за непрофитните
организации (здруженија, фондации и сл.), при стекнувањето основните средства се
признаваат како расход во периодот кога се купени т.е. кога се примени средства
(парични или основни) од донаторот. Расходот за стекнатото основно средство се
признава во моментот на набавката преку одобрување на деловниот фонд. Во идните
периоди во зависност од векот на употреба на средството истите се амортизираат со
задолжување на деловниот фонд, што значи дека тогаш амортизацијата не претставува
трошок. Со оваа политика за основните средства се задоволува и сметководствената
политика на спротиставување на приходите со расходите.
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Амортизација
Материјалните и нематеријални вложувања (основните средства) се амортизираат со
примена на пропорционалната метода, применувајќи ги пропишаните стапки од
Правилникот за отпис на долгорочните средства за непрофитните организации.
Пресметката на амортизацијата се врши поединечно (не по групи на средства) за секое
средство.
Со промената на сметководствена политика за основните средства, амортизацијата
повеќе не се признава како трошок во текот на времетраењето на средството, туку
расходот се признава при стекнувањето на основните средства. Амортизацијата
(исправка на вредноста) во понатамошниот период се книжи на товар на деловниот
фонд.
Како амортизациони стапки Здружението ги применува пропишаните стапки од
Правилникот за отпис на долгорочните средства за непрофитните организации.
Согласно Правилникот за годишни стапки за отпис на долгорочните средства за
непрофитните организации, постојаните средства се класифицирани во 7 групи, а
пропишаните стапки се следните:
Назив на средството

Год. стапка

Градежни објекти

1%

Патнички возила

15%

Мебел

12%

Компјутерска и телекомуникациска опрема со софтвер

20%

Клима уреди

16%

Опрема за умножување на материјали

20%

Друга опрема (диктафони, касетофони, телевизор, ДВД,
телефони, фото апарати)

14%

Долгорочни нематеријални средства

20%

Признавање на приходи и расходи
Признавањето на приходите и расходите на непрофитните организации се спроведува
според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени,
односно трансакции.
Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени
односно трансакции значи приходите, односно расходите да се признаваат во
пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и
расположливост. Приходите, односно расходите се мерливи кога можат да се искажат
вредносно. Приходите, односно расходите се расположливи кога се остварени, односно
кога настанале во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на
пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот
период и служат за покритие на обврските од тој пресметковен период, односно
обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.
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Износи искажани во странска валута
Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари според
официјалниот курс на НБРМ кој важи на денот на трансакцијата.
Девизните средства и обврски во билансот на состојба се искажуваат во денари со
примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на билансот.
Нето позитивните и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на
износите во странска валута, се вклучени во Билансот на приходи и расходи во
периодот кога тие настануваат.
Средните (заклучните) курсеви на денарот спрема странските валути (за една единица
странска валута), на 31 декември изнесуваат како што следува:
Валута

2004

2005

ЕУР

61,3100

61,1779

УСД

45,0676

51,8589

Изработка на Извештајот за паричните текови
Извештајот за паричните текови е подготвен со примена на индиректна метода,
согласно МСС 7.
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БЕЛЕШКА 4 .

ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
(во илјади денари)

2004

2005

271

1

Благајна

2

89

Девизни сметки

-

3.716

273

3.806

Жиро сметка

Вкупно

Паричните средства наведени во горниот преглед се најликвидните средства на
Здружението и тие се состојат од парите на жиро сметката, парите во благајна и
девизните средства на девизните сметки.
БЕЛЕШКА 5.

ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ
(во илјади денари)

2004

2005

Побарувања од купувачи

-

131

Дадени аванси

-

80

Вкупно

-

211

Побарувањата од купувачи во износ од 131 илјада денари се однесуваат на извршени
услуги кон ФИООМ и Институт Евробалкан Скопје за: подготвување проекти,
програма за обука и детални извештаи, изнајмување ЛЦД проектор и користење
простор за работилници.
Побарувањата за дадени аванси во износ од 80 илјада денари се побарувања од
вработените за аванси дадени во денари и во друга валута (во ЕУР).

БЕЛЕШКА 6.

АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Активните временски разграничувања кои на 31 декември 2005 година изнесуваат 16
илјади денари се однесуваат на однапред платени закупнини за 2006 година за деловен
простор во Скопје.
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БЕЛЕШКА 7.

НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА
(во илјади денари)

Опрема
2004

2005

Набавна вредност
Состојба на 1 јануари

-

1.807

Донирана опрема

989

-

Набавки во текот на годината

828

49

1.807

1.856

-

11

Амортизација

11

312

Состојба на 31 декември

11

323

1.796

1.533

Состојба на 31 декември
Исправка на вредноста
Состојба на 1 јануари

Сегашна вредност на 31 декември

Основните средства со состојба на 31.12.2004 во вкупен износ од 1.807 илјади денари
се однесуваат на донирана опрема по грант од ФИООМ во износ 989 илјади денари,
набавено моторно возило во износ од 815 илјади денари и други основни средства во
износ од 13 илјади денари (цд радио за автомобил и закачалки)
Зголемувањето на вредноста на основните средства во текот на 2005 година во износ од
49 илјади денари се однесува на набавена компјутерска опрема во износ од 9 илјади
денари, цд радио за автомобил во износ од 7 илјади денари, деловен инвентар во износ
од 1 илјади денари и други основни средства (диктафони, тостер и фотокамера) во
износ од 32 илјади денари.

БЕЛЕШКА 8.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА

Нематеријалните вложувања со сегашна вредност од 8 илјади денари се состојат од
софтвер со набавна вредност од 10 илјади денари добиен како опрема од грант од
ФИООМ на крајот од 2004 година. Намалувањето на вредноста на нематеријалните
вложувања се однесува на пресметаната амортизација за 2005 година.
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БЕЛЕШКА 9.

ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ
(во илјади денари)

2004

2005

Добавувачи во земјата

18

19

Вкупно

18

19

Обврските од работењето во најголем дел се однесуваат на тековни обврски спрема
Македонски Телекомуникации (15 илјади денари) и Електро Скопје (4 илјади денари).

БЕЛЕШКА 10.

ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ
(во илјади денари)

2004

2005

Други даноци (персонален данок)

6

11

Вкупно

6

11

Другите краткорочни обврски се однесуваат на персоналниот данок кој се плаќа на
дадените аванси на ангажираните лица кои што не се вработени во здружението.
Имено, тие се ангажирани по договор на дело, а за направените трошоци се пресметува
и плаќа персонален данок на доход.
БЕЛЕШКА 11.

ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА
(во илјади денари)

2004

2005

Пресметани приходи

249

4.003

Вкупно

249

4.003

Пасивните временски разграничувања се однесуваат на добиени средства како грант во
текот на 2005 година кои се однесуваат за проекти кои ќе се реализираат во наредната
година.

БЕЛЕШКА 12.

ДЕЛОВЕН ФОНД

Деловниот фонд на Здружението изнесува 1.541 илјади денари. Промените на
деловниот фонд се однесуваат на новите набавки на основни средства и извршената
амортизација.
Промените во деловниот фонд се наведени во Извештајот на промени на деловниот
фонд прикажан на страна 5.
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БЕЛЕШКА 13.

ПРИХОДИ
(во илјади денари)

2004

2005

2.294

5.874

Приходи од услуги

-

1.106

Приходи од чланарини

-

10

2.294

6.990

Приходи од донации

Вкупно

Во структурата на приходите најголемо е учеството на приходите од донации и
спонзорства.
Приходите од услугите во износ од 1.106 илјади денари се однесуваат на извршени
услуги кон ФИООМ и Институт Евробалкан Скопје (подготвување проекти, програма
за обука и детални извештаи, изнајмување ЛЦД проектор и користење простор за
работилници).
Во текот на 2005 година остварени се приходи од следните донатори:
(во илјади денари)

Донатор

2004

ФИООМ

2.251

89,52%

4.088

42,46%

II A V OBIPLN 4 109

292

11,48%

1.326

13,77%

ECS Electronic Comm

-

551

5,73%

Stiftung Open Society

-

253

2,62%

Udruzenje Gradanke

-

159

1,65%

UNDP

-

3.251

33,76%

Вкупно донации

%

2005

%

2.543

100,00

9.628

100,00

-

-

249

-

Приходи во наредната година

(249)

-

(4.003)

-

Вкупно приходи

2.294

100,00

5.874

100,00

Приходи од претходната година

Во текот на 2004 година најголемо е учеството на Фондација Институт Отворено
Општество Македонија (ФИООМ) со 89,52%, каде учеството на грант во опрема
изнесува 989 илјади денари, а учество на грант во други средства изнесува 1.262 илјади
денари.
Приходите од донации и спонзорства во 2005 година се зголемени во однос на
претходната година како резултат на зголемената активност во поглед на проекти. Во
вкупните приходи од донации и спонзорства во 2005 година најголемо е учеството на
Фондација Институт Отворено Општество Македонија (ФИООМ) со 42,46%, UNDP
со 33,76%. и II A V OBIPLN 4 109 со 13,77%.
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БЕЛЕШКА 14.

ТРОШОЦИ
(во илјади денари)

2004

2005

Потрошени материјали

35

373

Потрошена енергија

22

94

Производствени услуги од други

75

822

Непроизводствени услуги од други

13

201

1.817

49

2

42

10

1.290

4

38

26

31

-

137

10

135

-

5

224

2.712

-

160

50

901

6

65

2.294

7.055

Новонабавени основни средства
Репрезентација
Други материјални расходи
Провизии
Премии за осигурување
Дневници за службени патувања
Надомест на трошоци на вработени
Негативни курсни разлики
Други трошоци
Други помошти и давања
Вкалкулирани плати
Даноци и придонеси кои не зависат од рез.
Вкупно

Во структурата на трошоците најголемо учество имаат другите трошоци,
производствените услуги од други и другите материјални расходи.
Другите трошоци во вкупен износ од 2.712 илјади денари во најголем дел се однесуваат
на трошоци за авторски надомести и надомести за договор за дело. Другите
материјални расходи во вкупен износ од 1.290 илјади денари, во најголем дел се
однесуваат за трошоци за хотелско сместување на учесници во работилниците и
консултантските средби. Трошоците за производствени услуги од други во вкупен
износ од 822 илјади денари ги вклучуваат трошоците за печатење, патните трошоци,
телефонските трошоци и интернетот.
Здружението има 2 вработени лица во постојан работен однос и согласно тоа има
трошковна ставка за плати и придонеси од плати.
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БЕЛЕШКА 15.

ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ
(во илјади денари)

2004

2005

Приходи од позитивни курсни разлики

-

60

Приходи од камати

-

5

Вкупно

-

65
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