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Здружение КУЛТ-ТРАНЗЕН
Струмица
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До
Сопствениците и менаџментот на Здружение КУЛТ- ТРАНЗЕН
Струмица

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ
Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Здружение за култура и
развој на креативни индустрии КУЛТ-ТРАНЗЕН Струмица (Здружението) составени од
Биланс на состојба со 31 декември 2021 година, Биланс на приходи и расходи и Извештај
за промените во изворите на деловните средства за годината што заврши тогаш, како и
преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации,
вклучени на страните од 5 до 11.
Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи
Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие
финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитните
организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа.
Одговорноста вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола
релевантна за подготвување и објективно презентирање на годишната сметка која е
ослободена од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на
измами или грешки, избирање и примена на соодветни сметководствени политики како и
правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.
Одговорност на ревизорот
Наша одговорност е да изразиме мислење за реалноста и објективноста на искажаните
состојби во финансиските извештаи на Здружението врз основа на нашата ревизија.
Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Овие
стандарди бараат ние да ја планираме и да ја спроведеме ревизијата со цел да добиеме
разумна сигурност дали финансиските извешати се ослободени од материјални погрешни
прикажувања.
Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибирање на ревизорски докази за
износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Зависно од расудувањето на
ревизорот се избираат постапки вклучувајки ја и процената на ризиците од материјално
погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на
измама или грешка.
Со своите проценки на ризикот ревизорот ја испитува и разгледува интерната контрола
релевантна за подготвување и презентирање на финансиските извештаи на Здружението
за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта на
изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола. Ревизијата исто така
вклучува проценка на користените сметководствени принципи и значајните проценки
извршени од страна на менаџментот, а исто така и оценка на севкупната презентација на
финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги прибравме се
достатни и соодветни за да обезбедат разумна основа за нашето ревизорско мислење.
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Основа за мислење со резерва
Здружението на 31 декември 2021 година, во Белешката 5 кон финансиските извештаи не
обелоденува постоење на материјални средства. Меѓутоа од увидот во приложената
документација констатиравме набавка на компјутерска опрема која не е евидентирана како
материјално средство согласно
Правилникот за сметководство на непрофитните
организации (Службен весник на РМ број 42/03, 8/09, 17/11). Материјлното средство не е
евидентирано и во корист на деловниот фонд на Здружението.
Мислење со резерва
Според нашето мислење, освен од ефектите презентирани во пасусот,, основа за
мислење со резерва,, доколку ги има, финансиските извештаи, ја претставуваат
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Здружението КУЛТТРАНЗЕН Струмица на ден 31 декември 2021 година, како и резултатите од работењето за
годината што тогаш заврши, во согласност со Законот за сметководство на непрофитни
организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа прифатени
во Република Северна Македонија.
Извештај за усогласеност со потпишан договор за донација
Здружението КУЛТ-ТРАНЗЕН Струмица на 01 јули 2021 година, склучува Анекс за измени
и дополнувања на Договорот за институционален грант ЦИВИКА МОБИЛИТАС ЦМ-ИНС-05
број 11-221/1-2020 од 1-ви јули 2020 година, склучен со Македонски центар за меѓународна
соработка (МЦМС) а финансиран од Швајцарската агенција за соработка и развој (SDC).
Со Анексот број 11-92/6-2021 е продолжен периодот на спроведување на проектот од 1-ви
јули 2021 година до 30-ти јуни 2022 година. Вкупната максимална сума на грантот
изнесува 3,661 илјади денари, од кои во 2021 година се реализирани 917 илјади денари.
Донаторскиот проект е со наслов ,,Програма за поддршка на граѓанското општество,,
додека наменската сметка за проектот е 300030000200873 при Комерцијална банка АД
Скопје.
Во Договорот и Анекс договорот се специфицирани обврските на грантистот односно
корисникот на средствата.
Мислење
Според нашето мислење, Здружението КУЛТ-ТРАНЗЕН Струмица ги користело средствата
од институционалниот грант ЦИВИКА МОБИЛИТАС ЦМ-ИНС-05 број 11-221/1-2020 и
анексот број 11-92/6-2021 за периодот 01.01.2021-31.12.2021 во согласност со одредбите
на потпишаниот договор и анекс на договорот.
Извештај за други правни и регулаторни барања
Менаџментот нa Здружението исто така е одговорно за подготвувањето на годишниот
извештај за работа во согласност со Законот за здруженија и фондации.
Наша одговорност во согласно со Законот за ревизија е да изразиме мислење дали
годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските
извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година.
Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со
МСР 720 и е ограничена на известување дали историските информации прикажани во
годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните
финансиски извештаи.
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Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите
материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на
Здружение за култура и развој на креативни индустрии КУЛТ-ТРАНЗЕН Струмица за
годината што завршува на 31 Декември 2021 година.

Радовиш, 7 април 2022 година

Овластен ревизор:

ТП ММ РЕВИЗИЈА Радовиш

Здравева Стојна

Управител
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Здружение Култ-Транзен Струмица
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
1.Општа информација за Здружението
Здружението за култура и развој на креативните индустрии КУЛТ-ТРАНЗЕН Струмица е
регистрирано на 12.01.2014 година со седиште на ул.Булевар Маршал Тито број 14/3-12
Струмица.
(во понатамошниот текст ,,Здружение,,.)
Приоритетна дејност на Здружението е 94.99-Дејности на други организации врз база на
зачленување, неспоменати на друго место.
Единствен даночен број (ЕДБ): 4027014519556.
Единствен матичен број (ЕМБС): 6925863.
Цели и задачи на здружението се:


Развивање на културните политики на локално и национално ниво;



Афирмирање на независна културна сцена и алтернативни практики во културата;



Промовирање и негување на современите и традиционални културни вредности;



Развој на креативни индустрии;



Анимација на младите и маргинализираните групи и нивна инклузивност преку
културата и уметноста;



Развивање на културата и уметноста;



Поттикнување на истражувачката дејност од областа
етнографијата и културните политики во земјата и регионот.

на

етнологијата,

Сопственици на Здружението се:


Јасмина Пијанманова, со адреса на ул. Булевар Маршал Тито број 14/3-12
Струмица;



Никола Пијанманов, со адреса на ул. Максим Горки број 42-16 Струмица;



Марија Абрашева, со адреса на ул.Бетовенова број 147 Струмица.

За Претседател на Здружението за 4 години со право на реизбор е назначена – Јасмина
Пијанманова, со адреса на ул. Булевар Маршал Тито број 14/3-12 Струмица;
Со состојба на 31 декември 2021 година Здружението брои околу 10 членови, кои се
активно вклучени во активностите на организацијата.
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2.Сметководствени политики
Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при
подготовка на овие финансиски извештаи. Сметководствените политики се конзистентно
применети на сите периоди објавени во овие финансиски извештаи.
2.1 Основи за подготовка
Овие финансиски извешати се подготвени во согласност со одредбите од законот за
сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РСМ бр.24/2003, 17/2011),
Правилникот за сметководство на непрофитни организации ( Службен весник на РСМ
бр.42/2003, 8/2009, 12/20019, 175/2011), Правилникот за сметководствен план и билансите
на непрофитни организации (Службен весник на РСМ БР.117/2005, 11/2006) и Правилникот
за содржината на одделните сметки во сметковниот план на непрофитни организации
(Службен весник на РСМ бр.117/2005).
Финансиските извештаи се подготвени во состојба на и за годините што завршуваат на 31
Декември 2021 и 2020 година. Функционална и известувачка валута на Здружението е
македонски денар. Тековните и споредливите податоци прикажани во овие финансиски
извештаи се изразени во 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 Побарување од купувачи, позајмици и останати побарувања
Побарување од купувачи, позајмици и останати побарувања се признаваат во висина на
номиналната вредност искажани во сметководствениот документ според договорените
износи, намалени за исправка на ненаплатливи побарувања по основ на застареност на
побарувањата, 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
депресијација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на
набавката на средствата. Последователно на секој датум на известување, тие се
ревалозираат 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 деловните средства на Здружението се зголемуваат за износот на вредноста
на набавната опрема. Опремата се признава како капитален трошок во периодот на
стекнување, односно кога средствата (во готовина или во средства) се примени од
донатори.
Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на
успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.
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Депрецијацијата на опремата се пресметува правопропорционално со цел да се алоцира
нивната набавна вредност до нивната резидуална вредност во текот на пропорционалниот
век на употреба, со примена на следните годишни стапки за депресијација:

Компјутери, мебел и друга опрема

2021

2020

10%-20%

10%-20%

Трошокот за депрецијација се признава на товар на изворите на деловни средства.
2.5 Тековниот даночен расход
Согласно актуелните даночни прописи Здружението пресметува обврска за данок на
вкупен приходот по стапка од 1% доколку приходот остварен од вршење стопански
дејности е поголем од 1.000,000,00 денари.
2.6 Извори на деловните 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 (капиталните трошоци) .
2.7 Обврски
Обврските кон добавувачите и вработените, како и обврските за плати, даноци, придонеси
и останати тековни обврски се искажуваат по нивната номинална вредност.
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 пресметководниот период во кој тие настанале,
доколку се мерливи и расположливи. Приходите се мерливи кога можат да се
искажат вредносно, а се расположливи кога се остварени во пресметководниот
период или во рок од 30 дена по истекот на пресметководниот 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 пресметководниот период во кој настанале или во рок
од 30 дена по истекот на пресметководниот период под услов обврската за плаќање
да настанала во тој пресметковен период.
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2.9 Странски валути
Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денар со
примена на официјален среден курс на денот на трансакцијата.
Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски
денар (,,денари’’) по средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија
на последен ден од периодот на известување. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од
курсните разлики се прикажани во билансот на 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 2021

31 Декември 2020

1 ЕУР

61.6270 денари

61.4950 денари

1 УСД

54.3736 денари

54.7401 денари

2.10 Обврски за даноци
Даноците се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република
Северна Македонија. Основните активности кои ги извршува Здружението не преставуваат
промет во смисла на Законот за данокот на додадена вредност и не се предмет на
оданочување со ДДВ. Данокот на добивка согласно измените во Законот за данок на
добивка, се пресметува и плаќа на приходите остварени од вршење на стопанска дејност
кои се поголеми од 1.000.000 денари по стапка од 1%. Здружението нема остварено
приходи од вршење стопанска дејност и аналогно на тоа нема обврска за плаќање на
данок на вкупен приход.
2.11 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 прикажани во финансиските извештаи. Овие настани после датумот
на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодвента
белешка доколку истите се материјално значајни.
3. ВКУПНИ ПРИХОДИ
Вкупните приходи се состојат од следново (во 000 денари):
Приходи од донации, проекти и членарини
Вкупни приходи
Пренесен дел на вишокот на приходите од
од претходната година
Вкупно:

31 Декември
2021
2020
1.766
1.366
1.766
1.366
306
2.072

42
1.408
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Здружението своите приходи ги остварува од донации и проекти. Донациите според
намената се ненаменски, односно за реализирање на програмските активности на
Здружението или строго наменски, за реализирање на конкретен проект.

3.1. Приходи од донации
Приходите од донации ги сочинуваат (во 000 денари):
Донаторски проект од Цивика Мобилитас
Донаторски проект од МЦМС
Донации од Министерство за култура
Донации од Совет на Општина Струмица
Центар за култура Битола
Вкупно приходи од донации:

31 Декември
2021
2020
1.666
935
22
173
62
63
196
15
1.766
1.366

Договорот за институционален грант ЦИВИКА МОБИЛИТАС ЦМ-ИНС-05 број 11-221/1-2020
е од 1-ви јули 2020 година, склучен со Македонски центар за меѓународна соработка
(МЦМС) а финансиран од Швајцарската агенција за соработка и развој (SDC). Во 2021
година е реализиран остатокот од овој договор во износ од 749 илјади денари.
Со Анекс број 11-92/6-2021 е продолжен периодот на спроведување на проектот од 1-ви
јули 2021 година до 30-ти јуни 2022 година. Вкупната максимална сума на грантот
изнесува 2,124 илјади денари, од кои во 2021 година се реализирани 917 илјади денари.
Донаторскиот проект е со наслов ,,Програма за поддршка на граѓанското општество,,
додека наменската сметка за проектот е 300030000200873 при Комерцијална банка АД
Скопје.
Донаторскиот проект од Општина Струмица финансиран е со наслов ,, Сто години
сликарство во Струмица,,.

4. ВКУПНИ РАСХОДИ
Вкупните расходи се состојат од следново (во 000 денари):
Расходи за материјали
Расходи по проекти
Потрошена енергија
Телефонски услуги
Наемнини
Провизија за платен промет
Сметководствени услуги
Вкупни расходи :

31 Декември
2021
2020
4
9
1.580
1.031
3
3
19
14
14
23
1.598
1.102
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4.1 Расходи за материјали
Расходите за материјали ги сочинуваат (во 000 денари):
Трошоци за канцелариски материјали
Вкупно расходи за материјали:

31 Декември
2021
2020
4
9
4
9

4.2 Расходи по проекти
Расходите по проекти ги сочинуваат (во 000 денари):
МЦМС проект
Општина Струмица
Цивика Мобилитас
Министерство за култура
Вкупно расходи по проекти:

31 Декември
2021
2020
22
221
63
90
1.495
651
69
1.580
1.031

5. Материјални средства
Материјалните средства ги сочинуваат (во 000 денари):
Опрема
Вкупно материјални средства:

31 Декември
2021
2020
/
/
/
/

6. Парични средства
Паричните средства ги сочинуваат (во 000 денари):
Парични средства на денарските сметки
Вкупно парични средства:

31 Декември
2021
2020
487
319
487
319

7. Обврски за позајмици
Обврските за позајмици ги сочинуваат (во 000 денари):
Обврска за позјмица-Јасмина Пијанманова
Вкупно обврски за позајмици:

31 Декември
2021
2020
14
14
14
14
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Прилог 1- Годишна сметка за 2021 година
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Прилог 2- Годишен извештај за 2021 година
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