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РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е член на РСМ мрежата и тргува како РСМ. РСМ е трговското име кое се користи од страна на членките на РСМ мрежата. Секој член на мрежата РСМ е 

независно друштво кое работи согласно своите доделени права и обврски. Мрежата РСМ самата не е посебно правно лице во ниедна јурисдикција. 

 
 

 

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 

 

До Собранието на АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЕДУКАЦИЈА И ИСТРАЖУВАЊЕ ХЕРА СКОПЈЕ  

Извештај за финансиските извештаи 

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Асоцијација за 

здравствена едукација и истражување ХЕРА Скопје, коишто го вклучуваат билансот на состојба 

заклучно со 31 декември 2019 година како и билансот на приходи и расходи и прегледот на значајни 

сметководствени политики и други објаснувачки белешки.  

Одговорност на раководството за финансиските извештаи 

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие 

финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации, 

изготвени на модифицирана готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за 

подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од 

материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка. 

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на 

нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои 

што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме 

етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа 

дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.
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Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за 

износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од 

расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни 

прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги 

прави тие проценки на ризикот ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за 

подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува 

ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење 

за ефективноста на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на 

користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени 

од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и 

соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 

Мислење 

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите 

материјални аспекти, финансиската состојба на Асоцијација за здравствена едукација и истражување 

ХЕРА Скопје заклучно со 31 декември 2019 година, како и неговата финансиска успешност за 

годината којашто завршува тогаш, во согласност со Законот за сметководство на непрофитните 

организации.  

 

Скопје,  

09.06.2020 

 

 

 

Овластен ревизор 

Стојан Јорданов  

Друштво за ревизија  

РСМ МАКЕДОНИЈА Скопје 

Управител 

Стојан Јорданов 
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Приходи по категории  

Приходи по категории 2019 година

во '000 МКД во '000 УСД

Ненаменски Наменски Вкупно Ненаменски Наменски Вкупно Вкупно Вкупно

Државни институции -                       11,364             11,364          -                        207                    207                    10,087                        188                  

Mултилатерални организации -                       15,278             15,278          -                        278                    278                    6,774                          126                  

Влади од странски земји -                       2,284               2,284            -                        42                      42                      1,220                          23                    

Меѓународни фондации и НВО-а 4,739                   10,323             15,062          86.25                    188                    274                    18,779                        350                  

Приватен сектор -                       100                   100                -                        2                         2                        320                             6                      

Членарини 35                        -                    35                  0.64                      -                     1                        21                                -                   

Индивидуални донации и сопствени приходи 791                      -                    791                14.40                    -                     14                      696                             13                    

Приходи од економси активности 522                      -                    522                9.50                      -                     10                      -                              -                   

Вкупно приходи 6,088                   39,349             45,436          111                       716                    827                    37,897                        706                  

Донации во натура (in kind) -                       -                    -                 -                        -                     -                     -                              -                   

Вкупно приходи + in kind 6,088                   39,349             45,436          111                       716                    827                    37,897                        706                  

Тековна година Претходна година

во '000 МКД во '000 УСД
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Приходи по донатори 

Донатор  '000 МКД

Град Скопје 2,619                  

Министерство за здравство 7,920                  

Влада на Република Северна Македонија 600                     

Агенција за млади и спорт 225                     

UNWOMEN 1,238                  

UNFPA 6,059                  

Делегација на Европска Унија 7,981                  

Комерцијална Банка 100                     

Амбасада на Кралство Холандија 1,383                  

Амбасада на Република Бугарија 901                     

Kvinna Till Kvinna 1,591                  

Здружение Заедно посилни Скопје 974                     

Фондација Отворено општество Македонија 6,234                  

Здружение Стар-Стар Скопје 1,598                  

IPPF 4,665                  

Членарини 35                       

Индивидуални донации и сопствени приходи 791                     

Приходи од економски активности 522

Вкупно 45,436                

 

Трошоци по стратегиски приоритети 

Трошоци по стратешка цел за 2019 во '000 МКД во '000 УСД

Ненаменски Наменски Вкупно Ненаменски Наменски Вкупно Вкупно Вкупно

Цел 1: Застапување 12,819                     2,746                   15,564 233                    50                    283 21,707                 404                   

Цел 2: Зајакнување на заедницата  8,456                       1,077                   9,533 154                    20                    173 12,231                 228                   

Цел 3: Едукација и услуги 10,273                     -                       10,273 187                    -                   187 4,555                   85                     

Цел 4: Оддржливост  -                           -                       -                        -                     -                   -                   3,400                   63                     

Не тековни стратешки цели

Цел 1: Организациски капацитети и мобилизација на ресурси 3,599                       2,674                   6,274 65 49                    114

Вкупно 35,146                     6,497                   41,644 640                    118                  758 41,893                 780                   

Тековна година Претходна година

во '000 МКД во '000 УСД
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ДЕЛОВЕН ФОНД 

(во илјади денари)
Деловен 

фонд

Акумули-

рани 

вишоци на 

приходи

Вкупно

Состојба на 1 јануари 2018 8,645          18,816        27,461        

Приходи во годината 37,897        37,897        

Расходи во годината (43,855)       (43,855)       

Данок на непризнаени расходи (38)              (38)              

Зголемување на материјални средства/ 

(капитални расходи)
516             (516)            -                  

Амортизација (727)            -                  (727)            

Состојба на 31 декември 2018 8,434          12,304        20,738        

Состојба на 1 јануари 2019 8,434          12,304        20,738        

Приходи во годината 45,436        45,436        

Расходи во годината (41,644)       (41,644)       

Данок на непризнаени расходи -                  -                  

Зголемување на материјални средства/ 

(капитални расходи)*
(19)              (579)            (598)            

Амортизација (462)            -                  (462)            

Корекција -                  (17)              (17)              

Состојба на 31 декември 2019 7,953          15,500        23,453        

Преглед на движењето на деловниот фонд, 

ревалоризационите резерви и акумулираните вишоци на 

приходи
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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
 

1. Општо за ХЕРА Скопје 
 

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување е независна, невладина асоцијација, 

здружение на граѓани основано во 2000 година согласно Законот за здруженија на граѓани и фондови 

(Службен весник на РМ бр. 31/98). Асоцијацијата е регистрирана во регистарот на здрженија на 

граѓани и фондови со Решение бр. 01/3г.963/2000 од 20 јануари 2000 година во Основен суд Скопје 1 

во Скопје.  

Асоцијацијата работи во согласност со Законот за Здруженија на граѓани и Фондации и Статутот. 

Главни органи на ХЕРА се: Собрание, Управен Одбор и Извршна канцеларија.  

Седиштето на асоцијацијата е во Скопје, ул. Франклин Рузвелт бр. 51А-1/26.  

Мисијата на Асоцијацијата е да предводи граѓанска акција и поттикнува општествена промена 

за остварување на сексуалните права и за овозможување подобро образование и услуги за 
сексуалното и репродуктивното здравје, особено за маргинализираните заедници. 
 

Тековна состојба на правното лице од регистарот на комори 

ЕМБС 5380120 

Целосен назив на правното лице 

Здружение на граѓани ХЕРА Асоцијација за 

здравствена едукација и истражување Скопје 

Седиште Ул. Франклин Рузвелт 51А-1/26 Скопје 

Датум на основање 20.01.2000 година 

Единствен даночен број 4030000377539 

Приоритетна дејност 

 

Дејности во внатрешниот промет 

88.99 Останати дејности на социјална заштита без 

сместување, неспомнати на друго место 

88.10 Дејности на социјалната заштита без 

сместување на стари и изнемоштени лица 
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Проекти имплементирани во 2019 

1 Парламентот и локалната самоуправа напредуваат со правата на ЛГБТ заедницата 

2 Теренски услуги за ХИВ тестирање помеѓу ЛГБТ и МСМ во Македонија 

3 
Одговор на транзицијата од финансиската поддршка од Глобалниот Фонд кон оддржливост на 
програмите 

4 Унапредување на репродуктивното здравје кај Ромките 2017-2018 

5 

Техничка помош на Владата и на организациите на граѓанското општество за решавање на 
недостатоците во обезбедувањето услуги и усогласување со минималните стандарди утврдени 
со Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и 
семејно насилство 

6 Отвораме можности 

7 Советувалишта за превенција од употреба на дроги и семејно насилство 2018-2019 

8 Грантови за проекти за рефрамирање и мобилизација 

9 Национален Координативен Механизам за ХИВ/СИДА и Туберкулоза 2018-2019 

10 Економска активност Нега + Нега за стари лица во домот  

11 Промена на негативниот наратив кон Ромите во здравствените установи 

12 Мрежна стратегија за правно зајакнување 

13 Застапување на Ромките за еднакви можности за вработување 

14 Сеопфатно сексуално образование 2019 

15 
Користење на меѓународни инструменти за конвенциите на спогодбите на ОН и механизми за 
напредок на ЕУ за поттикнување на застапувањето на сексуалното и репродуктивното здравје 

16 Сеопфатно Сексуално образование – Направете го тоа реално 

17 Одржување на високи перформанси и ефективно управување за сексуално и репродуктивно 

здравје и права 

18 
Свртување на креативност за да се задржи фокусот на сескуално и репродуктивно здравје и 

права 

19 
Зголемени национални капацитети за формулирање и имплементирање на политики засновани 

на права за да се добие висок квалитет на политики за сексуално и репродуктивно здравје 

20 Теренско ХИВ тестирање и советување и советување кај клучни популации 

21 Младински центри „Сакам да знам", ХЕРА и Мобилна гинеколошка амбуланта 

22 Унапредување на репродуктивни права на Ромите од Шуто Оризари. 

23 Советувалиште за превенција од дроги и семејно насилство 

24 Одржување на програмата за здравствена медијација на Ромите во Македонија 

25 Одржливост на Услугите за клучните популации во Источна Европа и Централна Азија 

26 Сексуално образование: Имам право да знам 

27 YSAFE Проект за градење на капацитети за застапување 

28 Реновирање на клиниките на ХЕРА – Финансирање засновано на перформанси 2019 година 

29 Спречување на родово базирано насилство и дискриминација меѓу лицата со посебни потреби 

30 
Сексуални работници и овозможување на здравствени услуги во заедничка соработка за 
адресирање на стигмата 

31 Градење на капацитети за социјално претприемништво на Агенцијата за претприемништво 

на Република Северна Македонија 
32 Проценка на родовите политики на организацијата 

33 
Пилотирање на сеопфатно сексуално образование во основните училишта – Направи да се 
случи! 
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2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 

Финансиските извештаи на ХЕРА Скопје се изготвени во согласност со Законот за 

сметководство за непрофитни организации.  

Финансиските извештаи се изготвени според сметководственото начело на модифицирано 

настанување на деловните промени, односно трансакции. Тоа значи дека финансиските 

извештаи се изготвени на готовинска основа, каде што приходите се признаваат кога се 

наплатени, а расходите кога се платени, со дозволено пречекорување од 30 дена по 

завршување на извештајниот период.  

Финансиските извештаи се изготвени врз претпоставка на континуитет во работењето, 

односно ХЕРА Скопје нема намера и нема причини да ги прекине активностите во блиска 

иднина. 

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. 

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ  

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи се 

наведени во продолжение на овој текст. Сметководствените политики на Асоцијацијата доследно се 

применуваат од година во година.  

3.1 Парични средства и еквиваленти на парични средства  

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и паричните средства 

на жиро сметките кај комерцијалните банки.  

Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во 

номинален износ, а во странска валута по курсот на Народна банка на Република Северна 

Македонија на денот на билансирањето.  

3.2. Материјални и нематеријални средства  

Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност. 

Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни 

царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци, кои можат да се 

додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка. За вредноста на набавените 

средства истовремено се зголемува деловниот фонд на Асоцијацијата.  

3.3 Амортизација  

Материјалните и нематеријални средства се амортизираат со примена на пропорционалната метода, 

така што набавната или ревалоризираната вредност на основните средства се амортизира во 

еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.  

Тековната амортизација на основните средства се евидентира на товар на деловниот фонд.  

Употребените годишни стапки на амортизација за 2016 година, кои ги применува асоцијацијата 

изнесуваат: 5% за градежните објекти, 10-20% за опрема и транспортни средства, 12-16% за мебел, 

25% за компјутерската опрема и 20% за нематеријалните средства.  

Пресметката на амортизацијата се врши поединечно (не по групи на средства) за секое средство.  

3.4 Залихи  
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Залихите на материјали во моментот на набавката се евидентираат по нивната набавна вредност. За 

вредноста на набавените залихи истовремено се зголемува деловниот фонд. Залихата на материјали 

се намалува во моментот на нивното трошење на товар на деловниот фонд.  

Залихите на ситен инвентар ги сочинуваат оние долгорочни средства чија што вредност во моментот 

на набавката е пониска од 300 ЕУР во денарска противвредност. Ситниот инвентар се отпишува 

еднократно во целост во моментот на набавката.  

3.5 Признавање на приходи и расходи  

Признавањето на приходите и расходите на непрофитните организации се спроведува според 

сметководственото 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 (се наплатени т.е. платени) 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.  

 

3.6 Износи искажани во странска валута  

Трансакциите во странска валута се искажани во денари според официјалниот курс на НБРСМ на 

денот на трансакцијата.  

Странските средства и обврски во билансот на состојба се искнижени во денари според 

официјалниот курс на денот на составување на билансот на состојба.  

Билансот на успех ги вклучува нето странските курсни добивки и загуби кои се резултат на 

конверзијата на износите во странска валута во периодот кога се појавиле.  
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БЕЛЕШКА 4 

2019 2018

Приходи 45,436     56,713     

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ 763          687          

Приходи од услуги 763          687          

ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ -               37            

Приходи од позитивни курсни разлики -               37            

ПРИХОДИ ОД ЧЛЕНАРИНИ, ПОДАРОЦИ, ДОНАЦИИ И ПРИХОДИ 

ОД ДРУГИ ИЗВОРИ
44,150     37,154     

Приходи од членарини (придонеси), подароци и донации 44,150     37,154     

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ -               -               

Сопствени приходи -               -               

ДРУГИ ПРИХОДИ 523          19            

Други приходи 523          19            

ПРЕНЕСЕН ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА-               18,816     

Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година -               18,816      
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БЕЛЕШКА 5 

2019 2018

Расходи 42,223     44,371     

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА 8,403       9,208       

Потрошени материјали 2,382       2,603       

Потрошена енергија 320          255          

Инвестиционо одржување на средствата 82            191          

Други услуги 2,822       3,681       

Превозни - транспортни услуги 750          527          

Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација 421          438          

Наемнини и комунални услуги 1,402       1,362       

Други материјални расходи 224          151          

ДРУГИ РАСХОДИ 14,451     17,684     

Провизија за платен промет 187          609          

Камати на кредити и заеми 1              -               

Премии за осигурување 4              -               

Дневници за службени патувања и патни трошоци 768          1,228       

Надоместоци на трошоци на работници и граѓани 1,636       3,684       

Негативни курсни разлики 5              3              

Интелектуални и други услуги 11,729     12,154     

Останати други расходи 121          6              

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 1,668       -               

Издатоци за меѓународна соработка 1,668       -               

ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 3,247       1,582       

Пренесени средства на други субјекти 3,247       1,582       

КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА 579          516          

Средства за опрема 443          516          

Други капитални средства 136          -               

ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ 13,760     14,230     

Вкалкулирани плати 13,667     14,230     

Вкалкулирани надомести на плати 93            -               

ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ 115          1,151       

Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот 115          1,151       

ВОНРЕДНИ РАСХОДИ -               -                
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БЕЛЕШКА 6 

Материјални средства
010 012 013 014 015 016 019

2018
Земјишта и 

шуми

Градежни 

објекти
Опрема

Машини и 

апарати
Мебел

Превозни 

средства

Ревалоризац

ија на мат.ср
Вкупно

Набавна вредност

Состојба на 1.1.2018 -               6,601       4,310        390            516            3,482         7                15,306      

Набавки во текот на годината -               516           -                -                -                516           

Отуѓување/расходување -                

Состојба на 31.12.2018 -               6,601       4,826        390            516            3,482         7                15,822      

Исправка на вредноста

Состојба на 1.1.2018 (27)           (2,846)       (297)          (373)          (3,118)       -                (6,661)       

Амортизација за тековна година (28)           (372)          (43)            (27)            (257)          -                (727)          

Отуѓување/расходување -               -                -                -                -                

Состојба на 31.12.2018 (55)           (3,218)       (340)          (400)          (3,375)       -                (7,388)       

Сегашна вредност 31.12.2018 -               6,546       1,608        50              116            107            7                8,434        

2019
Земјишта и 

шуми

Градежни 

објекти
Опрема

Машини и 

апарати
Мебел

Превозни 

средства

Ревалоризац

ија на мат.ср
Вкупно

Набавна вредност

Состојба на 1.1.2019 -               6,601       4,826        390            516            3,482         7                15,822      

Набавки во текот на годината -               85             -                50              (154)          (19)            

Отуѓување/расходување -               -                -                -                -                -                -                

Состојба на 31.12.2019 -               6,601       4,911        390            566            3,328         7                15,803      

Исправка на вредноста

Состојба на 1.1.2019 (55)           (3,218)       (340)          (400)          (3,375)       -                (7,388)       

Амортизација за тековна година (104)         1,175        (50)            (53)            (1,430)       -                (462)          

Отуѓување/расходување -               -                -                -                -                -                -                

Состојба на 31.12.2019 (159)         (2,043)       (390)          (453)          (4,805)       -                (7,850)       

Сегашна вредност 31.12.2019 -               6,442       2,868        -                113            (1,477)       7                7,953         
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БЕЛЕШКА 7

2019 2018

Побарувања од купувачите 890          913          

ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ 890          894          

Побарувања од купувачите 890          894          

ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ -              19            

Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции -              19             

 

БЕЛЕШКА 8

2019 2018

Краткорочни финансиски побарувања 49            38            

Краткорочни финансиски побарувања 49            38             

 

БЕЛЕШКА 9

2019 2018

Парични средства 15,500     12,287     

Жиро сметка 15,480     12,279     

Девизнa сметка 20            8               

 

БЕЛЕШКА 10 

2019 2018

Краткорочни обврски -              (47)          

Добавувачи -              (47)           
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БЕЛЕШКА 11 

2019 2018

Останати краткорочни обврски -              (16)          

Обврски за даноци -              (16)            

БЕЛЕШКА 12 

2019 2018

Одложено плаќање на приходи и трошоци во 

идни периоди (ПВР)
(15,431)   (12,304)   

Однапред платени трошоци 69            -              

Дел од вишокот на приходите за пренос во наредна година (15,500)   (12,304)    

 

БЕЛЕШКА 13 Вон-билансна евиденција 

 
Заклучно со 31 декември 2019 Асоцијацијата не води вон-билансна евиденција. 
 

БЕЛЕШКА 14 Последователни настани 

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание на разбирањето на 

финансиските извештаи. 

 


		2020-06-09T16:46:59+0200
	STOJAN JORDANOV


		2020-06-09T16:47:39+0200
	STOJAN JORDANOV




