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Биланс на состојба 

  (Во илјади денари) 

  на 31 декември 

 Белешка 2020 2019 

Средства    

Парични средства и парични еквиваленти 3 561 1.748 

Купувачи 4 0 0 

Други краткорочни побарувања 5 0 2 

Побарувања за данок на добивка, нето 6 0 1 

Опрема 7 43 52 

Вкупно средства  604 1.803 

    

Обврски и извори на деловни средства    

Обврски кон добавувачи  0 0 

Обврска за данок на добивка, нето  0 0 

Други краткорочни обврски   0 0 

Вишок на приходи над расходи пренесен за наредна 
година  561 1.751 

Вкупно обврски  561 1.751 

    

Извори на деловни средства    

Деловен фонд  43 52 

Ревалоризациски резерви    

    

Вкупно извори на деловни средства и обврски   604 1.803 

 

Овие финансиски извештаи се одобрени  на 12.07.2021 година. 

 

                                                                                    ___________________________ 

  Горан Петрушев овл. лице 
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Биланс на приходи и расходи 

  (Во илјади денари) 

  За годината што заврши   

  на 31 декември 

 Белешка 2020 2019 

Тековни приходи  7.339 8.500 

Приходи од членарини, подароци, донации и приходи 
оф други извори 8 5.588 7.045 

Останати приходи 9 0 732 

Финансиски приходи/расходи, нето 10 0 0 

Пренесен дел од вишокот на приходите во 
претходните години  1.751 723 

    

Тековни расходи  6.778 6.749 

Оперативни расходи 11 6.290 6.032 

Расходи за вработените 12 429 621 

Капитални расходи 13 59 96 

Вишок/(кусок) на приходи над расходи пред 
оданочување    

    

Даночен расход 14 0 0 

Вишок/(кусок) на приходи над расходи за годината 
по оданочување  561 1.751 
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Извештај за промени во изворите на 
деловните средства 

   (Во илјади денари) 

 Деловен 
фонд 

Ревалоризациски 
резерви 

Вкупно извори на 
деловни средства 

    Состојба на 01 јануари 2020 52 0 52 

Средства за опрема 0 0 0 

Депрецијација на опрема 8 0 8 

Состојба на 31 декември 2020 43 0 43 

 
   

Состојба на 01 јануари 2019 52 0 52 

Депрецијација на опрема 0 0 0 

Состојба на 31 декември 2019 52 0 52 
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Белешки кон финансиските извештаи  
 

1 Општи информации 
Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна 
Македонија Скопје  (во понатамошниот текст „Здружението“) е здружение на 
граѓани кое е формирано согласно Законот за Здруженија и фондации (Службен 
весник на РМ бр. 52/10). Во Централниот Регистар на Република Македонија 
Здружението е запишано под ЕМБС 4109244. Седиштето на Здружението се 
наоѓа на ул.11-ти Октомври бр. 42 Центар, Општина Центар, Скопје, Република 
Македонија.  

Приоритетната дејност на Здружението е со шифра 94.99 Дејности на други 

организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место.  

Целите на делувањето на Здружението се : 

Координација и усогласување на работата на дефектолозите на територија на 

Република Македонија,поттикнување , организирање и активирање на членовите 

на Сојузот во напорите за афирмација и развој на дефектолошката теорија и 

практика, заштита на интересите на дефектологот, дефектолошката установа и 

дефектолошкиот труд, дирекно или индирекно помагање на Сојузот во 

извршување на нивни административни, економско-правни и правно - нормативни 

обврски, помагање во решавање на професионалните спорови во општествената 

практика што се поврзани со интересите на дефектологијата и на 

дефектолошката професија, дирекно или индирекнот ангажирање низ разни 

видови на професионализирана практика на планот на хуманизација на личноста 

и општествената положба на лицата со инвалидноство нашето општество, 

ангажирање на планот и заштитата, дополнувањето и осовременувањето на 

институционалната, општествена и приватна база за заштита едукација и 

рехабилитација на лицата со соматски, сензоријални , ментални, комуникативни 

бихеивиориални оштетувања, растројства, неспособност и хендикеп и др.  

 

 

2 Сметководствени политики 

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени 

при подготовката на овие финансиски извештаи. Сметководствените политики се 

конзистентно применети на сите периоди објавени во овие финансиски извештаи. 

2.1 Основи за подготовка 

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите од Законот 

за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РМ бр. 24/2003, 

17/2011), Правилникот за сметководство на непрофитни организации (Службен 

весник на РМ бр. 42/2003, 8/2009, 12/2009, 175/2011), Правилникот за сметковниот 

план и билансите на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 

117/2005, 11/2006) и Правилникот за содржината на одделните сметки во 

сметковниот план на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 

117/2005).    

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што 

завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година. Функционална и известувачка 

валута на Здружението е  македонски денар. Тековните и споредбените податоци 
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прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен 

доколку не е поинаку наведено. 

2.2 Парични средства и парични еквиваленти  

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина на сметка и готовина во 

благајна. 

2.3 Побарувања од купувачи, позајмици и останати побарувања 

Побарувањата од купувачи, позајмици и останати побарувања се признаваат во 

висина на номиналната вредност искажани во сметководствениот документ 

според договорените износи, намалени за исправката на ненаплатливи 

побарувања по основ на застареност на побарувањето, правосилна судска одлука 

и пријавено ненаплатливо побарување од субјекти во стечај и ликвидација. 
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2.4 Депозити 

Депозитите се признаваат во висина на номиналната вредност искажани во 

сметководствениот документ според договорените износи. 

2.5 Вложување во подружница 

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна 

вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на 

дадените средства, издадените акции или преземените обврски на датумот на 

стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на 

стекнувањето. 

2.6 Опрема 

Опремата се евидентира по набавната вредност намалена за акумулираната 

депрецијација Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат 

на набавката на средствата. Последователно на секој датум на известување, тие 

се ревалоризираат со примена на официјално објавени коефициенти на 

ревалоризација врз нивната (ревалоризирана) набавна вредност и 

(ревалоризирана) исправка на вредноста. Нето ефектот од ревалоризацијата се 

признава на товар на изворите на деловните средства. 

Изворите на деловни средства на Здружението се зголемуваат за износот на 

вредноста на набавената опрема. Опремата се признава како капитален трошок 

во периодот на стекнувањето, односно кога средствата (во готовина или во 

средства) се примени од донаторите. 

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во 

билансот на успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат. 

Депрецијацијата на опремата се пресметува правопропорционално со цел да се 

алоцира нивната набавна вредност до нивната резидуална вредност во текот на 

проценетиот век на употреба, со примена на следните годишни стапки за 

депрецијација: 

 2020 2019 

Компјутери, мебел и друга опрема 10%-20% 10%-20% 

Возила 12% 12% 

 

Трошокот за депрецијација се признава на товар на изворите на деловните 

средства. 

2.7 Тековен  даночен расход 

Тековниот даночен расход, по стапка од 1%, се пресметува на приходот од 

сопствена дејност, доколку истиот надминува  1.000 илјади денари во деловната 

година.  

2.8 Извори на деловни средства 

Фондовите иницијално се креирани од парични и непарични придонеси на 

основачите по нивната објективна вредност. Последователно, фондовите се 

зголемени/намалени преку дополнителни придонеси од основачите, преку 

резултатите (вишоци /кусоци) од работењето во текот на периодите, како и 



СОЈУЗ НА СПЕЦИЈАЛНИ ЕДУКАТОРИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
 

Финансиски извештаи 
31 декември 2020 година 
Сметководствени политики (продолжува)  
 

10 
 

промените во нето евидентирана вредност на опремата (капитални трошоци) 

објаснето во Белешка 2.5. 

2.9 Обврски 

Обврските кон добавувачите и вработените, како и обврските за плати, даноци, 

придонеси и останати тековни обврски се искажуваат по нивна номинална 

вредност. 

2.10 Признавање на приходи и расходи  

Критериумите на признавање на приходи и расходи во Здружението се засновани 

врз сметководствените принципи за изменета презентација на оперативните 

трансакции како што следи:  

 Приходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале, 

доколку се мерливи и расположливи. Приходите се мерливи кога можат да се 

искажат вредносно, а се расположливи кога се оставарени 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. Приходите се признаваат во износ 

еднаков на направените трошоци во периодот на известување. 

 Расходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале или 

во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов обврската 

за плаќање да настанал во тој пресметковен период.  

2.11 Странски валути 

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски 

денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. 

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во 

Македонски денари („денари“) по средниот курс на Народната Банка на Република 

Македонија на последниот ден од периодот на известување. Сите добивки и 

загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во билансот на успех 

како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. 

Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на 

билансот на состојба деноминирани во странска валута, се следните: 

 31 декември 2020 31 декември 2019  

1 ЕУР  61,694  61,4856 денари  

 

2.12 Настани по датумот на известување  

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни 

информации во врска со состојбата на Здружението на денот на билансирање 

(настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските 

извештаи. Оние настани после датумот на известување кои немаат карактер на 

корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се 

материјално значајни. 
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3 Пари и парични еквиваленти 

 2020 2019 

   

Денарски сметки во банка 560 1.747 

Девизни сметки во банка 1 1 

Благајна во денари 0 0 

Девизна благајна 0 0 

Состојба на 31.12 561 1.748 

 

4 Побарувања од купувачи 

 2020 2019 

   

Купувачи - - 

Состојба на 31.12 - - 

 

 

5 Побарувања/Обврска за данок на добивка 

 2020 2019 

   

Побарувања за данок на добивка - 1 

Обврски за данок на добивка - * 

Состојба на 31.12 - 1 

 

6 Вложување во подружница  

Со состојба на 31 декември 2020 година, Здружението нема вложувања во друг 

правен субјект. 
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7 Опрема  

 
Опрема и 

компјутери Мебел Возила Вкупно 

     
Набавна вредност 0 0 0 0 

01 јануари 2020     

Зголемувања преку нови набавки     

31 декември 2020/ 01 јануари 2020     

31 декември 2020 0 0 0 0 

 
    

Акумулирана депрецијација 0 0 0 0 

01 јануари 2020     

Депрецијација за годината     

31 декември 2020/ 01 јануари 2020 0 0 0 0 

31 декември 2020     

 
    

Нето евидентирана вредност 0 0 0 0 

На 01 јануари 2020     

На 31 декември 2020 0 0 0 0 

На 31 декември 2020 0 0 0 0 

 

Залог на опрема 

На 31 декември 2020 и 2019 година Здружението нема дадена опрема под залог. 

 

8.Приходи од членарини, подароци, донации и приходи оф други извори  

 

 

Приходите од донации во деловната 2020 година се остварени ос следниве донатори : 

 

 
 
 
 
 

2020 

 Во 000 денари 

ОБСЕ – донација 922 

УНИЦЕФ – донација 2.846 

Донација од град Скопје 1.300 

Останати донации 479 

  

ВКУПНО 5.547 

 

9. Останати приходи 

 

 2020 2019 

   

Приходи од членарини 41 52 

Приходи од подароци 0 0 

Приходи од донации 5.547 6.993 

ВКУПНО 5.588 7.045 

 2020 2019 

   

Приходи од услуги - - 

Останати приходи - 732 

ВКУПНО - 732 
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10 Финансиски приходи/расходи, нето 
 2020 2019 

   

Приходи 0 0 

Приходи од камати - - 

Позитивни курсни разлики   

   

Расходи 0 0 

Расходи од камати   

Негативни курсни разлики   

   

Финансиски приходи/расходи, нето 0 0 

 

11 Оперативни расходи 

 2020 2019 

   

Потрошени материјали 319 804 

Трошоци за струја и топлинска енергија 0 15 

Други услуги 35 183 

Трошоци за пат и гориво 0 14 

Трошоци за реклама и репрезентација 27 0 

Трошоци за канцелариски и други материјали 196 361 

Провизија за платен промет 32 31 

Дневницни за службени патувања 27 147 

Интелектуални расходи 5.627 4.476 

Останати расходи 27 0 

 ВКУПНО 6.290 6.031 

 

12 Расходи за вработените 

 2020 2019 

   

Нето плати 199  

Задолжителни придонеси за социјално и здравствено 
осигурување 230  

Персонален данок на доход -  

ВКУПНО 429 621 

 

13 Капитални расходи 

 2020 2019 

   

Набавка на канцелариски мебел и друга опрема 59 - 

 ВКУПНО 59 - 

 
14 Даночен расход 

 2020 2019 

   

Тековен даночен трошок - - 

Одложен даночен трошок   

Состојба на 31.12 - - 

 

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот данок на добивка за годините кои 

што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019: 

 

 



СОЈУЗ НА СПЕЦИЈАЛНИ ЕДУКАТОРИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
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 2020 2019 

   

Неодбитни трошоци за даночни цели - - 

   

Данок на добивка по стапка од 1% на приход над 1.000 
илјади денари за 2020  (2019: 10%) - - 

 

15 Трансакции со поврзани страни 

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните 

субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 

година. 

Подружница на Здружението 2020 2019 

   

Вложувања во подружници 0 0 

Приходи/расходи од услуги, нето 0 0 

 

Во текот на 2020 година Здружението нема обелоденето реализирани трансакции 
со клучниот раководен кадар 

 

16 Потенцијални и преземени обврски 

Судски спорови  

Со состојба на 31 декември 2020 година, нема судски постапки против 

Здружението.  

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви 

резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството 

на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на 

тековните судски спорови. 

17 Настани по датумот на известување 

По 31 декември 2020 година - датумот на известувањето, до денот на 

одобрувањето на овие финансиски извештаи, освен погоренаведените, нема 

настани кои би предизвикале корекција на финансиски извештаи, ниту пак настани 

кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи. 



  

15 
 

 

  

   

  


	Насловна
	Содржина1
	Mislenje 1
	Mislenje 2
	ИЗВЕШТАЈ 2020 - Zdruzeni koregiran 2020



