
 
 

 

 

 

 
 

Финансиски извештаи и  

Извештај на независниот ревизор 

 
Здружение ХЕЛСИНШКИ КОМИТЕТ ЗА 
ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА Скопје 

 

31 декември 2016 година

 



 

 

Здружение ХЕЛСИНШКИ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Скопје 

  
 

Содржина 

Страна 

Извештај на независниот ревизор 1 

Биланс на состојба 3 

Биланс на приходи и расходи 4 

Извештај за промени во изворите на деловните средства 5 

Белешки кон финансиските извештаи 6 

 

 

 

 
 
 
 









Здружение ХЕЛСИНШКИ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  Skopje 4 
 
Финансиски извештаи 
31 декември 2016 година 

Pridru`nite Bele[ki se sostaven del na ovie finansiski izve[tai 
 

Биланс на приходи и расходи 

  (во илјади денари) 

  За годината што заврши   

  на 31 декември 

 Белешка 2016 2015  

Тековни приходи    

Донации 7  25,961  16,067 

Курсни разлики  92 27 

Останати приходи  - 15 

   26,053  16,109 

    

Тековни расходи    

Капитални расходи 8 241 - 

Расходи за вработените 9 16,372 10,761 

Останати расходи 10     9,440  5,348 

   26,053  16,109 

    

Вишок / (кусок) на приходи над расходи за годината  - - 
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Финансиски извештаи 
31 декември 2016 година 

Pridru`nite Bele[ki se sostaven del na ovie finansiski izve[tai 
 

Извештај за промени во изворите на 
деловните средства 

   (во илјади денари) 
 

 Деловен фонд 
Вкупно извори на 

деловни средства 

    

Состојба на 01 јануари 2016  162 162 

Набавки на материјални средства  241 241 

Депрецијација на материјални средства                 (123)                (123) 
Состојба на 31 декември 2016             280             280  

    

Состојба на 01 јануари 2015  256 256 

Депрецијација на материјални средства                    (94)                   (94) 
Состојба на 31 декември 2015  162 162 
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Белешки кон финансиските извештаи  

1 Општи информации 

Здружението ХЕЛСИНШКИ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА РЕПУБЛИКА 

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 2012 е регистриран ЛГБТИ Центарот за поддршка, како поддружница на 

Здружението. Во Централниот Регистар на Република Македонија Здружението е запишано 

под ЕМБС 4920783. Седиштето на Здружението се наоѓа на Наум Наумовски – Борче бр.83-1 

Скопје, Република Македонија.  

Приоритетната дејност на Здружението е со шифра 94.99 Дејности на други организации врз 

база на зачленување, неспоменати на друго место. Целите и задачите на Здружението, 

формата на здружување, внатрешната организација, називот и седиштето, условите и 

начинот на зачленување и престанок на членството, правата, обврските и одговорностите на 

органите на Здружението, застапувањето и претставувањето, финансирањето, обележјата на 

Здружението, начинот на измени и дополненија на Статутот, начинот на донесувањето на 

одлука за престанок, располагање со имотот во случај на престанок со работа и други 

прашања, се дефинирани во Статутот на Здружението. Статутот на Здружението е донесен и 

усвоен на Седница на собранието на Здружението на 30 септември 2010 година, додека на 

седница на 23 мај 2014 година ги усвои измените. 

Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија е неполитичка, 

нерелигиозна, невладина организација во која членуваат врвни и истакнати професионалци 

во различни области, како и граѓани кои се посветени на човековите права и кои доброволно 

пристапиле кон Комитетот со потпишување на пристапница. 

Работата е јавна и истата се обезбедува со редовно известување на членовите на Здружението 

за сите облици на работење, со увид во спроведувањето на програмските задачи, со 

поднесување извештај за работа на органите и телата на Здружението за материјално- 

финансиското работење и друго. Органите на Здружението се обврзани да обезбедат систем 

на информирање на пошироката јавност, кој опфаќа користење на печатот, радиото и 

телевизијата, како и други електронски облици на информирање. 
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година 

 

 

Општи информации (продолжува) 

Целта на Здружението е да работи на почитувањето, промоцијата и заштита на основните 

човекови права и слободи содржани во Хелсиншкиот Завршен Акт од 1975 година и други 

меѓународни договори за човекови права. Посебните цели се: 

-Да организира системско набљудување на ситуацијата со човековите права во 

Македонија и во странство; 

- Да подготвува извештаи за состојбата со човековите права и да ги дистрибуира во 

земјата и во странство; 

- Да изработува, преведува и дистрибуира материјали поврзани со теоријата и праксата на 

човековите права; 

- Да организира конференции, семинари, јавни акции и други законски форми на 

граѓанска активност во врска со заштитата на човековите права; 

- Да ги штити правата на одделни физички и правни лица на територијата на РМ и во 

странство; 

- Да обезбеди бесплатна правна помош на одделни физички и правни лица во насока на 

заштита на нивните слободи и права; 

- Развој на демократијата, граѓанското општество и човековите права. 

Со Здружението управува членство непосредно или преку свои претставници. Органи на 

управување на Здружението се Собрание, Управен одбор, Претседател, Надзорен одбор, 

Извршен директор и Стручна служба. Управниот одбор го сочинуваат најмалку пет, но не 

повеќе од девет члена и нив ги избира Собранието, со мнозинство од бројот на членови 

присутни на Собранието.  

Со состојба на 31 декември 2016 година Здружението има 21 вработени (2015: 13 вработени). 
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година 

 

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 2016 и 2015 година. Функционална и известувачка валута на Здружението е  

македонски денар. Тековните и споредбените податоци 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 

Побарувањата 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.  

2.4 Опрема 

Опремата се евидентира по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација. 

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. 



Здружение ХЕЛСИНШКИ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Skopje  9 
 
Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година 
Сметководствени политики (продолжува)  
 

 

Опрема (продолжува) 

Амортизацијата 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 амортизација: 

 2016 2015 

Вложувања во туѓи објекти 2.5% 2.5% 

Компјутери, мебел и друга опрема 20%-25% 20%-25% 

 

Трошокот за амортизација се признава на товар на изворите на деловните средства. 

2.5 Тековен  даночен расход 

Тековниот даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се 

утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за 

непризнаените расходи за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и на помалку 

искажани приходи.  

2.6 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 промените во нето евидентирана вредност на опремата и 

нематеријалните средства (капитални трошоци) објаснето во Белешка 2.4. 

2.7 Обврски 

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

останати тековни обврски се искажуваат по нивна номинална вредност. 

Обврските евидентирани во девизи се пресметуваат по среден курс на НБРМ. 

2.8 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 

настаналa во тој пресметковен период.  
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2.9 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 2016 31 декември 2015 

1 ЕУР 61.4812 денари 61.5947 денари 

1 УСД 58.3258  денари 56.3744 денари 

 
2.10 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 
 2016 2015 

   

Денарски сметки во банка 808 25 

Девизни сметки во банка 254 164 

Благајна во денари 36 - 

                1,098  189 

 

4 Побарувања од купувачи и останати побарувања 
 2016 2015 

   

Побарувања од вработени за дадени аванси 30 - 

Однапред платени трошоци - 345 

 30 345 

 

5 Опрема  

 
Опрема 

 
 Набавна вредност 

 01 јануари 2015  404 

31 декември 2015/ 01 јануари 2016 404 

Зголемувања преку нови набавки         241 

31 декември 2016         645  

  Акумулирана депрецијација 

 01 јануари 2015  148 

Депрецијација за годината 94 

31 декември 2015/ 01 јануари 2016 242 

Депрецијација за годината 123 

31 декември 2016 365 

  Нето евидентирана вредност 

 На 01 јануари 2015  256 

На 31 декември 2015 162 

На 31 декември 2016 280 

 

6 Останати обврски 
 2016 2015 

   

Обврски кон добавувачи - 200 

Обврски кон вработени - 145 

Останати обврски 7 5 

 7 350 
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7 Донации 
 2016 2015 

   

Фондација отворено општество Македонија (ФООМ) 5,501 4,315 

Stiftang Open Society Institut 3,310 1,291 

United Kingdom Embassy  2,131 - 

German Embassy Skopje 2,438 68 

Институт за Европска политика (ЕПИ) 2,362 - 

National Endowement for Democracy 2,183 1,706 

The Sigrid Rausing Trust 2,175 2,547 

OSCE Mission 1,735 1,617 

US Department of State 1,849 - 

ILGA Europe 711 318 

Helsinshki odbor za ljudska prava 365 - 

Албански Хелсиншки комитет 184 - 

Asociation des gencies de la Europe- Strazburg 324 868 

French Embassy Skopje 188 - 

Stihting Nederlands 179 425 

Донација проект Заеднички напори 74 91 

Македонски центар за европско образование 71 - 

Ром СОС Прилеп 49 - 

UNDP 41 - 

Beta Konsalting 30 - 

Open society european policy 29 - 

Europeise rehstakademi - Germanija 16 - 

European Commision EIDHR 8 - 

РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје 6 - 

LGBTI 2 - 

Embassy of the Kingdom of the Netherlands - 73 

U.S. Embassy Skopje - 1,009 

USAID Project Civil Sociaty - 1,338 

European Commission - 267 

Regionale Arbeitstellen fue - 18 

OMST Zeneva - 116 

 25,961 16,067 

 

 

8 Капитални расходи 
 2016 2015 

   

Набавка на канцелариски мебел и друга опрема 241 - 

  241 - 

 

 

9 Расходи за вработените 
 2016 2015 

   

Трошоци за хонорари 6,303 2,133 

Нето плати 6,720 5,668 
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено 
осигурување 2,709 2,287 

Персонален данок на доход 595 512 

Трошоци за волонтери 45 161 

 16,372 10,761 
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) 
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година 
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено) 
  

 

10 Останати расходи 
 2016 2015 

   

Патни трошоци         1,775  704 

Трошоци за канцелариски и други материјали         1,575  569 

Трошоци за наем         1,131  752 

Интелектуални трошоци         1,109  605 

Угостителски услуги 788 585 

Хотелски услуги 711 755 

Трошоци за телекомуникации 475 514 

Трошоци за судски спорови и извршители 260 171 

Комуналии 251 220 

Банкарски провизии 92 59 

Трошоци за огласи и промоција на проекти 82 74 

Трошоци за истражувања и предавања 5 48 

Отпис на побарувања - 12 

Останати трошоци         1,186  280 

          9,440  5,348 

 
11 Потенцијални и преземени обврски 

Судски спорови  
Со состојба на 31 декември 2016 година, правните постапки покренати против Здружението 

изнесуваат вкупно 107 илјади денари (2015: 107 илјади денари). Не е евидентирано 

резервирање на денот на известување, бидејќи професионалните правни совети покажуваат 

дека нема веројатност за појава на значителни загуби. Освен тоа, разни правни дејствија и 

побарувања може да се појават во иднина против Здружението од правните спорови и 

побарувања кои може да се јават во текот на редовното деловно работење. Поврзаните 

ризици се анализираат според веројатноста да се појават. Иако резултатот од оваа 

проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Здружението 

верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски.  

Даночни обврски 

Даночните книги и евиденцијата на Здружението за 2016 година не се ревидирани од страна 

на даночните власти, освен за извршена контрола од страна на Управа за јавни приходи во 

делот на персонален данок на доход по други основи, поради што евидентираните даночни 

обврски во овие финансиски извештаи не може да се сметаат за конечни. Дополнителните 

даноци и евентуалните санкции кои би можеле да произлезат доколку биде извршена таква 

даночна инспекција не може да се утврдат со разумна сигурност. 

12 Настани по датумот на известување 
На 08 јуни 2017 година, од страна на Управа за јавни приходи беше доставен нацрт записник 

од надворешна контрола во делот на персонален данок на доход по други основи, врз основа 

на кој Здружението има обврска да го уплати помалку пресметаниот и платен данок на доход 

и камата за трошоците за пат и сместување при работни средби. Здружението на 12 јули 2017 

година достави Претставка на нацрт записникот. До денот на одобрување на финансиските 

извештаи, Здружението нема добиено конечно решение од спроведената контрола. 

По 31 декември 2016 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие 

финансиски извештаи, освен горенаведените, нема настани кои би предизвикале корекција 

на финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во 

овие финансиски извештаи. 
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