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До:             

Раководството на  

Институтот ФИНАНЦЕ ТХИНК - Институт за економски истражувања и политики, Скопје 
 

 

Извештај на независните ревизори 

 

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Институтот на граѓани ФИНАНЦЕ ТХИНК 

- Скопје (во понатамошниот текст Институтот), составени од Билансот на состојба на ден 31 

декември 2021 година и Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промените во изворите 

на деловните средства за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајни 

сметководствени политики и други објаснувачки белешки. 

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи  

 

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски 

извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република 

Северна Македонија за непрофитни организации, како и за воспоставување на таква внатрешна 

контрола, која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на 

финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат 

на измама или грешка. 

Одговорност на ревизорот 

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

извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди 

прифатени во Република Северна Македонија1. Тие стандарди бараат наша усогласеност со 

етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни 

овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени 

од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел 

стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. 

Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на 

ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, било 

поради измама или грешка. 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна 

за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел креирање на 

такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да 

изрази мислање за ефективноста на внатрешна контрола на Институтот.  

Ревизија, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени 

политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на 

Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни 

за да изразиме ревизорско мислење.  

                                                           
1 Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и 
уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на 
Република Северна Македонија број 79 од 2010 година 
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Институтот ФИНАНЦЕ ТХИНК - Институт за економски истражувања и политики, Скопје 
 

 

Извештај на независните ревизори (продолжува) 

 

Мислење  

Наше мислење е дека, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални 

аспекти, финансиската состојба на Институтот на ден 31 декември 2021 година, како и 

резултатите од работењето за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствени 

стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации и 

стандардите за финансиско известување на готовинска основа. 

 

 

 

Овластен ревизор       Управител 

Дарко Калин        Дарко Калин 
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 Белешка  2021  2020 

      

Приходи од чланарини и донации 4  4.189  23.341 

Приходи од финансирање 5  742  - 

Останати приходи 6  7.705  9.648 

Вишок на приходи од претходни години   19.126  8.779 

Вкупно приходи   31.762  41.768 

      

Материјални расходи и услуги 7  (1.458)  (744) 

Останати оперативни трошоци 8  (11.867)  (10.621) 

Капитални расходи 9  (333)  (46) 

Трошоци за вработени 10  (4.276)  (4.001) 

Вкупно расходи   (17.934)  (15.412) 

      

Вишок на приходи над расходи    13.828  26.356 

Данок на добивка 11  67  86 

Вишок на приходи над расходи  

по оданочување 
  13.761  26.270 

 

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи 

 
Овие финансиски извештаи се одобрени на 28.02.2022 година од Раководството на Институтот 
и потпишани во негово име од: 
 
 

 

______________________     
Благица Петрески  
 
Извршен Директор  
 
  
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНЦЕ ТХИНК - Институт за економски истражувања и политики, Скопје 
 

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 
За годината која завршува на 31 декември 2021 и 2020 
Во илјади денари 

4 
 

 

 

 Белешка  2021  2020 

СРЕДСТВА      

НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА      

Недвижности, постројки и опрема 12  579  293 

Вкупно нетековни средства   579  293 

      

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА      

Пари и парични еквиваленти 13  22.580  26.333 

Останати побарувања 14  370  311 

АВР 15  -  11 

Вкупно тековни средства   22.950  26.655 

Вкупно средства   23.529  26.948 

      

ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД      

ДЕЛОВЕН ФОНД      

Деловен фонд   579  293 

Вишок на приходи над расходи   13.761  26.270 

Вкупно капитал 16  14.340  26.563 

      

ТЕКОВНИ ОБВРСКИ      

Обврски спрема добавувачи 17  533  81 

Други краткорочни обврски 18  790  304 

ПВР 19  7.866  - 

Вкупно тековни обврски   9.189  385 

Вкупно обврски и деловен фонд   23.529  26.948 

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи 
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Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи 

 
Деловен 

фонд 
 

Вишок на 

приходи 

над 

расходи 

 Вкупно 

Состојба на 01 јануари 2020 315  8.893  9.208 

Пренос на вишокот на приходи над расходи 

од претходен период 
-  (8.893)  (8.893) 

Набавени основни средства 46  -  46 

Ревалоризација 13  -  13 

Амортизација (73)  -  (73) 

Ревалоризација на амортизација (8)  -  (8) 

Вишок на приходи над расходи -   26.270  26.270 

Состојба на 31 декември 2020 293  26.270  26.563 

Пренос на вишокот на приходи над расходи 

од претходен период  
-  (26.270)  (26.270) 

Набавени основни средства 333  -  333 

Ревалоризација на основни средства 145  -  145 

Амортизација (109)  -  (109) 

Ревалоризација на амортизација (83)  -  (83) 

Вишок на приходи над расходи -  13.761  13.761 

Состојба на 31 декември 2021 579  13.761  14.340 
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1. Општи информации 

ФИНАНЦЕ ТХИНК- Институт за економски истражувања и политики, Скопје е основано на 

14.12.2012 година. Институтот е регистрирано во регистарот на здруженија и граѓани под број 

6838804. Финанце Тхинк е независен и непрофитен институт за економски истражувања и 

политики, чија мисија е да го подобри влијанието на економските и социјалните трендови и 

политики врз граѓаните во Македонија и регионот на Западниот Балкан, преку економски 

истражувања, застапување базирано на докази и водено од податоци, и поттикнување критичка 

дебата за економските процеси. Истражувањата им помагаат на носителите на политиките, 

застапниците на политиките, креаторите на мислење, економските новинари и јавноста да ги 

разберат прашањата кои влијаат врз обичните граѓани. Програмски области во кои дејствува 

Институтот се: сиромаштија, вработување и вештини, фискална транспарентност и одговорност, 

родови и доходни нееднаквости, социјално претприемништво и жени, миграција и дознаки, 

секторски економски политики. 

Раководството на Институтот го сочинуваат Собраните, Извршен Одбор и Советодавен одбор. 

Седиштето на Институтот е лоцирано во Скопје, на ул. Фредерик Шопен бр. 1/2 Скопје, Кисела 

Вода. Вкупниот број на вработени на 31 декември 2021 е 5 лица (31 декември 2020 – 7 лица). 

2. 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, У.суд 

80/2005, 154/2015), Правилникот за сметководство на непрофитните 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 2021 и 2020 година. Функционална и известувачка валута на Институтот е македонски 

денар. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се 

изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено. 

 

Компаративните износи од 2020 година се презентирани од ревидирани финансиски извештаи. 

 

3. Сметководствени политики 

Финансиските извештаи на Институтот се составени во согласност со Законот за сметководство 

за непрофитните организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа 

со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено и ажурно искажување на 

билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и 

расходите и резултатите од работењето. Износите во билансите и белешките кон финансиските 

извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако во текстот не е поинаку наведено. 
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3. Сметководствени политики (продолжува) 

3.1 Парични средства и парични еквиваленти 

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 
 

Во нематеријални и материјални средства се класифицираат: 

- Средствата што се држат за остварување на дејноста,  

- Средствата што се очекува да се користат повеќе од еден финансиски период и чија 

поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска 

противвредност.  

Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна 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 Институтот се зголемуваат за износот на вредноста на 

набавени материјални и нематеријалните средства. Материјалните и нематеријалните средства 

се признаваат како капитален трошок во период на настанување (исплата). 

 Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на успех 

во текот на финансискиот период во кој се јавуваат. 

3.3 Амортизација 
 

Амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства 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: 

Годишните стапки на амортизација што ги применува Институтот во 2021 година се следните: 

20% за компјутерска опрема, 16% за клима уреди, 14% за ТВ и 12% за мебел. 

Амортизацијата се признава на товар на изворите на деловните средства.Пресметката на 
амортизацијата се врши посебно за секоја ставка, а не за групи на средства. 
 

3.4 Побарувања од купувачи и останати побарувања 
 

Побарувањата се признаваат по нивната номинална вредност во сметководствениот документ 
во согласност со договорениот износ, намалени за вредносниот надоместок. 
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3. Сметководствени политики (продолжува) 

 

3.5 Данок на добивка 
 

(а) Тековен данок на добивка 

 

Тековниот данок на добивка ја преставува пресметаната и исплатена сума согласно Законот за 

Данок на Добивка во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 

1% на износот на приходите остварени од операциите над прагот од 1 милион (2020: Данокот на 

добивка се плаќа по стапка од 10% на даночната основа пријавена во годишната пријава за данок 

на добивка како намалени за сите применливи даночни намалувања. Даночната основа во 

даночната пријава го вклучува профитот за годината кој се зголемува за износот на даночно 

непризнатите расходи, оданочив приход од поврзани страни и незатворени салда од дадени 

позајмици, согласно регулативите во Законот за данок на добивка, намален за било кои даночни 

ослободувања.) 

Институтот не пресметува данок на добивка од причина што работи само со средства поврзани 

со проектот и направените трошоци се само за проектни цели. 

 

(б) Одложени даноци 

 

Одложени даноци се признаваат во случај на разлики помеѓу тековните износи на средствата и 

обврските во финансиските извештаји и нивните тековни износи согласно регулативите. 

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики за кои е 

веројатно дека ќе се ослободат оданочливи профити. Во овие финансиски извештаи временски 

даночни разлики. 

 

3.6 Извори на финансирање 
 

Изворите на финансирање се вреднуваат според износот на средствата и ревалоризациската 

резерва. 

 

      3.7. Обврски кон добавувачи и останати обврски 

 

Обврските кон добавувачите, вработените, платите, даноците и другите тековни обврски се 

искажуваат по нивната номинална вредност. Обврските во други валути се искажуваат по среден 

курс на НБРМ. 

 

      3.8. Признавање на приходите и расходите 

 

Приходите и расходите на непрофитните институти се признаваат според изменетата 

пресметковна основа на сметководството. 

Според изменетата пресметковна основа на сметководството, приходите, односно расходите се 

признаваат во пресметковниот период на пресметка во кој тие се појавуваат според 

критериумите за мерење и достапност. Приходите, односно расходите се мерливи кога може да 

се искажат според нивната вредност. Приходите, односно расходите се достапни кога се 

реализираат, односно кога се појавуваат (платени) во пресметковниот период или во рок од 30 

дена по пресметковниот период, под услов да се поврзани со пресметковниот период и да 

служат за плаќање на обврските за периодот (доколку во пресметковниот период се појавуваат 

обврски за плаќање). 
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 3.9.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 по средниот курс на Народна Банка на 

Република Северна 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: 

 

 2021  2020 

ЕУР 61,6270  61,6940 

ГБП 73,4267  68,3136 

УСД 54,3736  50,2353 

 ЦХФ 59,4683  56,8242 

 
 

4. ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНИ И ДОНАЦИИ    

 2021  2020 

    

Приходи од донации 4.189  23.341 

Вкупно 4.189  23.341 

 
 
Во текот на 2021 година остварени се приходи од следните донатори: 
 

Донатор 2021 

Albanian for Centre for Competitiveness and International Trade (ACIT) 382 

Macedonian Center for International Cooperation (MCIC) 720 

Foundation Open Society - Macedonia 636 

Institute for European Politics- Skopje (IEP) 232 

British Embassy 2.024 

Japanese Embassy 49 

Center for Research and Policy Making - CRPM 146 

Вкупно 4.189 

 
 

5. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ    

 2021  2020 

    

Приходи по основ на курсни разлики 742  - 

Вкупно 742  - 
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6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ    

 2021  2020 

    

Приходи од услуги 7.663  9.586 

Останати приходи 42  62 

Вкупно 7.705  9.648 

 
 

7. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ    

 2021  2020 

    

Потрошени канцелариски материјали, ситен инвентар 44  158 

Потрошена енергија, вода, телефон, гориво 34  31 

Инвестиционо одржување на средствата 31  206 

Останати услуги 486  166 

Транспортни услуги 98  103 

Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација 15  8 

Наемнини 396  57 

Други материјални расходи 64  15 

Вкупно 1.458  744 

 
 

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ 2021  2020 

    

Провизија за платен промет 84  79 

Дневници за службени патувања и патни трошоци 177  122 

Негативни курсни разлики 29  826 

Интелектуални и други услуги 7.829  9.414 

Даноци 11  12 

Пренесени средства 3.677  110 

Останати расходи 60  58 

Вкупно 11.867  10.621 

 
 

9. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 2021  2020 

    

Средства за опрема 333  46 

Вкупно 333  46 
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10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ 2021  2020 

    

Бруто плати 4.160  3.964 

Регрес за годишен одмор 116  37 

Вкупно 4.276  4.001 

 
 
 
11.  ДАНОК НА ДОХОД 
 
Корекции на данокот на доход и вишокот на приходи над расходите помножени со пропишаната 
стапка данок на доход. 
 
  2021  2020 

     

1 Приходи од продажба -  - 

2 Приходи од услуги 7.663  9.586 

3 Приходи од наемнини -  - 

4 Сопстевни приходи -  - 

5 Вкупно приходи од работење 7.663  9.586 

6 Ослободување од даночна основа 1.000  1.000 

7 Даночна основа 6.663  8.586 

8  Данок на доход од 1% 67  86 

 
 
Институтот не направи резервации за одложените даночни средства во овие финансиски 
извештаи бидејќи Институтот нема разумна сигурност да го одреди нивото на даночното 
средство што ќе се користи во иднина. 
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12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА 

 

  
Канцелариска 

опрема и 
мебел 

 Вкупно 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ     

Состојба на 01.01.2020  688  688 

Набавки  46  46 

Ревалоризација  13  13 

Состојба на 31.12.2020  747  747 

Набавки  333  333 

Ревалоризација  145  145 

Состојба на 31.12.2021  1.225  1.225 

ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТ     

Состојба на 01.01.2020  373  373 

Амортизација за 2020  73  73 

Ревалоризација за 2020   8  8 

Состојба на 31.12.2020  454  454 

Амортизација за 2021  109  109 

Ревалоризација на амортизација  83  83 

Состојба на 31.12.2021  646  646 

Сметководствена вредност     

Состојба на 31.12.2020  293  293 

Состојба на 31.12.2021  579  579 

 
 
 

13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ    

 2021  2020 

    

Жиро сметка 12.214  9.925 

Благајна 2  2 

Девизни сметки 10.364  16.406 

Вкупно  22.580  26.333 

 

 

14. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА 2021  2020 

    

Побарувања - грантови за донации 370  311 

Вкупно  370  311 
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15. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА     

 2021  2020 

    
АВР -  11 

Вкупно  -  11 

 

 

16. ДЕЛОВЕН ФОНД     

 2021  2020 

    
Деловен фонд 579  293 
Вишок на приходи над расходи 13.761  26.270 

Вкупно  14.340  26.563 

 

Промените на Деловниот фонд се презентирани во Извештајот за промена на извори на 

средства на страна 5. 

 

 

 

17. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ    

 2021  2020 

    

Обврски спрема добавувачи 533  81 

Вкупно  533  81 

 

 

 

18. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ    

 2021  2020 

Данок на додадена вредност 622  206 

Даноци за плаќања на ангажирани физички лица 9  3 
Обврски за даноци, придонеси по договор за дело 67  9 
Обврска за данок на доход 79  86 
Останати обврски 13  - 

Вкупно  790  304 

 

 

 

 

19. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА    

 2021  2020 

Други пасивни временски разграничувања 7.866  - 

Вкупно  7.866  - 
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   20. ВОНБИЛАНСНА ИЗЛОЖЕНОСТ  

Заклучно со 31 Декември 2021 година Институтот нема вонбилансна изложеност. 

 

   21. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ  

 

По 31 декември 2021 година - датум на известувањето, до денот на одобрување на овие 

финансиски извештаи следниве настани се материјално значајни за објавување во овие 

финансиски извештаи: 

- По 31 декември 2021 година, ширењето на COVID-19 сериозно влијае на многу локални 

економии низ целиот свет. Во многу држави, бизнисите се принудени да го прекинат 

своето работење или да ги лимитираат своите активности за подолг или недефиниран 

период. Преземените мерки цо цел запирање на ширењето на вирусот, вклучувајќи 

забрани за патувања, карантин, социјално дистанцирање и затварање на несуштински 

услуги кои предизвикаа значајно пореметување на бизнисот во целиот свет, резултирајќи 

со економско забавување. Глобалните берзи исто така доживуваат големи несигурности 

и нивно значајно слабеење. Владите и централните банки исто така реагираа со 

монетарни и фискални интервенции со цел стабилизирање на економската состојба. 

Институтот смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на 

известување. Соодветно, финансиската состојба и резултатите од работењето на и за 

периодот кој завршува на 31 декември 2021 година не се корегирани да го рефлектираат 

ова влијание. Времетраењето и влијанието на пандемијата COVID-19, како и 

ефективноста одговорот од страна на владата и централната банка, остануваат нејасни 

во овој момент. Не е возможно веродостојна проценка за времетраењето и сериозноста 

од овие последици, како и влијанието на финансиската состојба и резултатите од 

работењето и паричните текови на Институтот во идните периоди. 

- Воените дејствија во Украина од страна на руските сили на кои започнаа на 24 февруари 

2022 година претставува далекуопфатен настан кој исто така ќе остави јасни траги во 

глобалната економија, а со тоа и во корпоративното финансиско известување. 

Влијанијата веднаш се почувствуваа на стоките и финансиските пазари, посебно со 

воведувањето остри санкции против Русија. Последиците за Русија и наметнувачките 

држави се веднаш видливи, но на подолг рок ќе има исто така значајни последици за 

глобалната економија. Во моментов е тешко возможно да се предвиди колку долго ќе 

трае оваа криза, која исто така може да се интензивира со понатамошни активности дури 

и по завршувањето на воените дејствија. Поради тоа, Институтот смета дека овие 

настани се некорективни настани по периодот на известување. Соодветно, финансиската 

состојба и резултатите од работењето на и за периодот кој завршува на 31 декември 

2021 година не се корегирани да го рефлектираат ова влијание. 

 


