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Финансиски извештаи
31 декември 2020 година

Биланс на состојба

Белешка
Средства
Парични средства и парични еквиваленти
Краткорочни финансиски побарувања
Побарувања за данок на добивка, нето
Вложувања во подружница
Опрема
Вкупно средства
Обврски и извори на деловни средства
Обврски кон добавувачи
Обврска за данок на добивка, нето
Други краткорочни обврски
Вишок на приходи над расходи пренесен за наредна
година
Вкупно обврски
Извори на деловни средства
Деловен фонд
Ревалоризациски резерви
Вкупно извори на деловни средства и обврски

3
4
5
6
7

(Во илјади денари)
на 31 декември
2020
2019
2.437
500
10
187
59
3.193

2.608

1.927
1.927

1.597
1.597

1.213
53
1.266
3.193

1.194
53
1.247
2.844

10
187
39
2.844

Овие финансиски извештаи се одобрени од Претседателот на Здружението на
23.02.2021 година и потпишани во негово име од:

Звонко Шаврески
Претседател

Белешки се составен дел на финансиските извештаи

Љупчо Бојковски
Овластен сметководител
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Финансиски извештаи
31 декември 2020 година

Биланс на приходи и расходи

Белешка
Тековни приходи
Донации
Останати приходи
Финансиски приходи/расходи, нето

Тековни расходи
Оперативни расходи
Расходи за вработените
Капитални расходи
Вишок/(кусок) на приходи над расходи пред
оданочување
Даночен расход
Вишок/(кусок) на приходи над расходи за годината
по оданочување

(Во илјади денари)
За годината што заврши
на 31 декември
2020
2019

8
9
10

3.641
2.147
(5)
5.783

3.000
1.817
(3)
4.814

11
12
13

1.429
2.383
45

971
2.246
-

1.926

1.597

-

-

1.926

1.597

14
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Финансиски извештаи
31 декември 2020 година

Извештај за промени во изворите на
деловните средства

Деловен
фонд

Ревалоризациски
резерви

Состојба на 01 јануари 2020
Средства за опрема
Депрецијација на опрема
Состојба на 31 декември 2020

1.193
45
(25)
1.213

53

Состојба на 01 јануари 2019
Депрецијација на опрема
Состојба на 31 декември 2019

1.218
(25)
1.193

53

53

53

(Во илјади денари)
Вкупно извори на
деловни средства
1.246
45
(25)
1.266
1.271
(25)
1.246
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Белешки кон финансиските извештаи
1
Општи информации
Здружението на граѓани ПОЛИО ПЛУС-ПОСТ ПОЛИО група за подршка 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 5396441. Седиштето на Здружението се наоѓа на Булевар АВНОЈ бр.64-2
Скопје, Република Македонија.
Приоритетната дејност на Здружението е со шифра 94.99 Дејности на други
организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место. Името и
седиштето, целите и задачите, облиците и начините на дејствување и
остварување на тие цели, органите, начинот на нивниот избор, отповикување и
нивниот меѓусебен однос, траење на мандатот и начинот на одлучување на
членовите, стекнување и располагање со имотот, начинот на кој се остварува
јавноста во работата, определување на начини и услови на организирање, услови
и начини на пристапување и исклучување на членството, претставување и
застапување во правниот промет и спрема трети лица, условите и начинот за
престанок на здружението и постапување со имотот во случај на престанок како и
други прашања, се дефинирани во Статутот на Здружението. Статутот на
Здружението е донесен и усвоен на Седница на собранието на Здружението во
јануари 2010 година, додека на седница на 12 април 2011 година ги усвои
измените.
Полио плус е граѓанска организација на лица со и без хендикеп која работи на
суштинско поврзување и целосно остварување на основните човекови права и
слободи на лицата со хендикеп. Нивната мисија е јакнење на самодовербата на
лицата со хендикеп и креирање на општество со еднакви можности за сите. Полио
плус ги остварува целите преку застапување и лобирање за промена и
унапредување на легислативата, образованието, вработувањето и независното
живеење на лицата со хендикеп, од една страна, како и подигнување на јавната
свест и афирмирање на нивната креативност и придонес во заедницата, од друга
страна. Долгорочни цели се:
- Еднакви можности за учество на лицата со хендикеп во општествените
текови;
- Воспоставување на систем за правата и достоинството на лицата со
хендикеп;
- Социјална кохезија;
- Добро владеење, партиципација и политики за прашањето на хендикеп;
- Вкоренето и динамично граѓанско општество, кое влијае врз јавните
политики;
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година

Општи информации (продолжува)
- Прифатена културна разноличност, меѓузависност и дијалог;
- Поддржан евроинтеграцискиот процес и зајакната регионална соработка;
- Полио плус – независна организација, со кредибилитет, способна за
ефективни партнерства и сојузи базирани врз еднаквост;
- Полио плус е атрактивна и иновативна организација која учи, со локални
корени и со иновативен и глобален поглед.
Органи на Полио плус се: Собрание, Управен одбор, Надзорен одбор и Извршен
одбор. Орган на секојдневно управување или извршен орган е Извршниот одбор
додека со деловниот процес на Здружението управува Претседател.
Со состојба на 31 декември 2020 година Здружението има 4 вработени (2019:4
вработени).
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
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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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година
Сметководствени политики (продолжува)

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:

Компјутери, мебел и друга опрема
Возила

2020
10%-20%
12%

2019
10%-20%
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
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година
Сметководствени политики (продолжува)

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:
1 ЕУР

2.12

31 декември 2020
61,694

31 декември 2019
61,4856 денари

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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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

3

Пари и парични еквиваленти
2020

Денарски сметки во банка
Девизни сметки во банка
Благајна во денари
Девизна благајна

2019
1.761
576
100

1.928
575
56
49
2.608

2.437

4

Краткорочни финансиски побарувања
2020

Краткорочни депозити

5

2019
500
500

Побарувања/Обврска за данок на добивка
2020

Побарувања за данок на добивка
Обврски за данок на добивка

6

-

2019
10
10

10
10

Вложување во подружница

Со состојба на 31 декември 2020 година, Здружението има вложувања во друг
правен субјект во вкупен износ од 187 илјади денари (2019: 187 илјади денари).
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

7

Опрема

Набавна вредност
01 јануари 2020
Зголемувања преку нови набавки
31 декември 2020/ 01 јануари 2020
31 декември 2020
Акумулирана депрецијација
01 јануари 2020
Депрецијација за годината
31 декември 2020/ 01 јануари 2020
31 декември 2020
Нето евидентирана вредност
На 01 јануари 2020
На 31 декември 2020
На 31 декември 2020

Опрема и
компјутери

Мебел

Возила

Вкупно

1.780
45
1.825
1.825

1.148
1.148
1.148

1.700
1.700
1.700

4.628
45
4.673
4.673

1.741
25
1.766

1.148
1.148

1.700
1.700

4.589
25
4.614

39
59
59

-

-

39
59
59

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

ЦИВИКА Мобилитас
ЦИН СКУП Македонија
ХЕРА - Асоцијација за здравствена едукација и истражување
The Westminster Foundation For Demo 8TH Floor Artillery Hous
Agency for Cooperation, education and Development
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1.382
459
99
587
1.114
3.641

Останати приходи

Пренесен вишок од претходни години
Приходи од поврат на средства од Министерство за труд и
социјална политика
Приходи од услуги
Приходи од чланарини

2020

2019

1.597

760

535

535
515
7
1.817

15
2.147

Здружение на граѓани ПОЛИО ПЛУС-ПОСТ ПОЛИО група за подршка Скопје
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)
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Финансиски приходи/расходи, нето

Приходи
Приходи од камати
Позитивни курсни разлики
Расходи
Расходи од камати
Негативни курсни разлики
Финансиски приходи/расходи, нето

11

1
1

9
9
(5)

4
4
(3)

2020

2019

602
77
118
26
73
89
2
26
416
1.429

295
78
158
26
71
30
2
311
971

2020

2019

1.695

1.643

638
50
2.383

554
49
2.246

2020

2019

45
45

-

2020

2019

-

-

-

-

Капитални расходи

Набавка на канцелариски мебел и друга опрема

14

4
4

Расходи за вработените

Нето плати
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено
осигурување
Персонален данок на доход

13

2019

Оперативни расходи

Интелектуални трошоци
Трошоци за струја и топлинска енергија
Трошоци за пат и гориво
Трошоци за реклама и репрезентација
Трошоци за телекомуникации
Трошоци за канцелариски и други материјали
Комуналии
Трошоци за печатење
Трошоци за меѓународна соработка
Останати трошоци

12

2020

Даночен расход

Тековен даночен трошок
Одложен даночен трошок

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот данок на добивка за годините кои
што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019:
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%)

-

-

Здружение на граѓани ПОЛИО ПЛУС-ПОСТ ПОЛИО група за подршка Скопје
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Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)
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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
Вложувања во подружници
Приходи/расходи од услуги, нето

2020

2019

187
-

187
-

Трансакции со клучниот раководен кадар
Вкупните надомести исплатени на клучниот раководен кадар на Друштвото за 2020
година, се како што следува:

Краткорочни користи за клучниот раководен кадар

Бруто износ

Нето износ

898

596

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.

