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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

на Сојузот на МИКРОФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

за 2016 година 

ПОРАКА ОД РАКОВОДСТВОТО 

Во текот на 2016 година, со интензивен ангажман на оснивачите на Сојузот, беше продолжено 

успешното спроведување на активностите во рамки на обезбедената проектна поддршка од 

УСАИД, со проектот “Инклузија и иновации во микрофинансирањето“ склучен со договор за 

проектна поддршка во септември 2015 година. 

Во таа насока, беше заокружен процесот на градење на оперативна организација која располага со 

потребните капацитети за успешно реализирање на сопствените, како и зацртаните цели на 

донаторскиот проект. 

Во првата половина од годината спроведовме серија на активности поврзани со заокружување на 

активностите за оформување на извршната канцеларија на Сојузот, нејзиното кадровско и техничко 

екипирање како и административни постапки предвидени со важечката регулатива, притоа водејќи 

сметка за неопходноста од целосна усогласеност на нашето работење со важечката легислатива. 

Паралелно со процесот на исполнување на обврските во однос на домашната легислатива, го 

спроведувавме и процесот на хармонизирање на правилата и процедурите на работењето со 

правилата на донаторот УСАИД, кој по две контролни посети во нашата извршна канцеларија беше 

успешно заокружен со позитивното мислење на тимот за проверки. 

Со реализацијата на овие процеси, Сојузот за кус период прерасна во организација со висок 

административен, технички и кадровски капацитет, која од страна на УСАИД е оценета како 

организација која ја заслужува довербата да управува со  државни средства на САД. 

Во текот на годината беа одржани десет седници на Надзорниот одбор и една редовна седница на 

Собранието при што се донесени акти кои го уредуваат работењето на Сојузот. 

Според финансискиот извештај за 2016 година, Сојузот има реализирано вкупни приходи од 

22.027.843 денари и расходи од 14.650.807денари.  

Непотрошениот износ на приходи, кој се состои од наменски средства за донаторскиот проект со 

УСАИД изнесува 7.376.464 денари и се пренесува во 2016 година. 

М-р Горан Лазаревски   

Извршен директор   
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ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕТАЛИ   

Сојузот на Микрофинансиски организации е основан во 2011 година, од  

• Здружение на граѓани ЦЕП Можности,  

• Здружение на граѓани ФУЛМ,  

• Микрокредитна фондација Хоризонти и  

• Македонска Развојна Фондација за Претпријатија.  

Сојузот е регистриран во Регистарот на здруженија и фондации во Централниот регистар Скопје, 

регистерски број 6711430.  

Надзорот над работењето на Сојузот се спроведува од страна на Надзорниот одбор во состав: 

1. Снежана Андова 

2. М-р Елеонора Згоњанин Петровиќ 

3. Тетјана Лазаревска 

4. Васил Давалиев 

Извршната канцеларија на Сојузот ја сочинуваат: 

- Горан Лазаревски, извршен директор 

- Елена Цуцулоска, оперативен менаџер 

- Наташа Јорданова, проектен асистент 
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ВИЗИЈА 

Визијата на МФО е намалена сиромаштија и невработеност и воспоставена социјална кохезија. 

МИСИЈА 

Мисијата на МФО е да придонесе за создавање општество во кое одржливиот микрофинансиски 

сектор ќе испорача адекватни финансиски и нефинансиски услуги за намалување на сиромаштијата 

преку промоција на претприемништво и развојот на микро и малите претпријатија и други лица кои 

имаат отежнат пристап кон финансиски услуги. 

ЦЕЛИ 

Сојузот се стреми кон остварување на следните цели: 

• Подобрен пристап до финансиски услуги, како моќен инструмент за развој на 
претприемништвото и намалување на сиромаштијата, преку интензивна комуникација со 
целните групи и воведување на иновативни продукти со користење на информатички и 
комуникациски технологии; 

• Подобрено деловно опкружување преку поголема инклузивност на деловната заедница и 
невладиниот сектор во носењето и имплементирањето на легислативата и регулативата во 
организирана форма; 

• Промовирање и развој на претприемништвото, поттикнување иновации и развој на партнерства; 

• Подобрен капацитет на членките на Сојузот; 

• Остварување на заедничките интереси на членките на Сојузот преку интензивна и активна 
комуникација со сите релевантни чинители во областа на заедничкото дејствување. 

 
ЦЕЛНИ ГРУПИ И СОРАБОТКА СО ДРУГИ СУБЈЕКТИ 

Во својата работа Сојузот се фокусира кон поддршка на почетните претприемачи, микро и малите 

претпријатија, како и сите други кои имаат отежнат пристап до финансиски услуги (Ромите, 

руралната популација, итн.). 

За остварување на целите, Сојузот работи на воспоставување силни врски со други домашни 

невладини организации, меѓународни организации и странски донатори.  

ВРЕДНОСТИ 

МФО се базира на следните вредности: претприемништво, учество, партнерство, одговорност и 

транспарентност, одржливост и еднакви можности. 
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На иницијатива на членките, а по спроведени консултации со засегнатите страни, во рамки на 

Сојузот е изготвена апликација за проектна поддршка, која беше поднесена со УСАИД и за која 

беше добиена согласност за финансиска поддршка за серија на активности: 

Програма: Инклузија и иновации во микрофинансирањето 

Извор на финансирање: УСАИД Македонија 

Почеток на проектот: 28.09.2015 година 

Времетраење на проектот: Три (3) години 

Имплементациски партнери: 
 

- Штедилница Можности  

- Штедилница ФУЛМ 

- Микрокредитна фондација Хоризонти 

- Македонска развојна фондација за претпријатија 

Главна цел на проектот е подобрен пристап до финансии според потребите на домаќинствата со 

ниски приходи, претприемачите и малите и микро-претприемачи. Овозможувањето на лесен 

пристап до финансии за домаќинствата со ниски или без приходи, претприемачите и микро и 

малите претпријатија ќе овозможи создавање на нови работни места кои од друга страна водат до 

економски раст и намалување на сиромаштијата како конечна цел на проектот. 

Програмата се состои од три главни компоненти на активности: 

1. Инклузивни финансиски пазари 

2. Овозможувачка околина 

3. Регионален пристап 

Во текот на 2016 година беа реализирани предвидените активности во согласност со проектниот 

работен план. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

ИЗВЕШТАЈ 

за годишната сметка на МФО за 2016 година 
 

Извештајот за годишната сметка на МФО се однесува на периодот од 01 јануари до 31 декември 

2016 година.  

Финансиските извештаи на МФО за 2016 г. се подготвени во согласност со стандардите за 

финансиско известување, со споредбени податоци за 2015 г. 

На заклучниот ден на годишната сметка за 2016 година, состојбата по одделни биланси е следна: 

 
1. БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 

 
Опис 2016 2015 

Вкупни приходи 22.027.843 3.105.131 
Вкупни расходи 14.650.807 688.197 

Разлика помеѓу приходи и расходи 7.377.036 2.416.934 
 

1.1. ВКУПНИ ПРИХОДИ 

Категоријата вкупни приходи  се состои од следните подкатегории: 

Опис 2016  2015 

Приходи од камати 44 2 
Позитивни курсни разлики  31.497 20.931 
Приходи од донации 21.977.787 3.084.198 
Вонредни приходи 18.515 0 

Вкупно    22.027.843 3.105.131 
 
а) Приходи од донации се проектните средства добиени по проектот со УСАИД, 

останатите приходи од членарини, подароци и донации и приходи од пренос на вишок 
од претходни години 

б)   Вонредни приходи се средства добиени како надомест за украдено основно средство-
лаптоп. 

 

1.2.  ВКУПНИ РАСХОДИ 

Категоријата Вкупни расходи се состои од следниве подкатегории: 
 
Опис 2016 2015 

Потрошени материјали 145.327 9.691 
Потрошена енергија 
Други услуги 

59.777 
1.125.268 

1.647 
17.954 

Превозни-транспортни услуги 
Репрезентација  

158.300 
3.000 

607 
5.795 

Наемнина 456.191 66.563 
Други материјални расходи  122.488 102.570 
Банкарски провизии 41.995 3.715 
Премии за осигурување 
Дневници за службено патување и патни 
трошоци 
Негативни курсни разлики 

5.450 
 

41.040 
171.428 

0 
 

0 
65.721 
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Други расходи 
Пренесени средства 
Средства за опрема 
Други капитални средства 

15.198 
9.252.673 

89.473 
56.325 

0 
0 

Вкалкулирани плати 2.877.177 413.934 
Вкалкулирани надомести 
Вонредни расходи 

29.697 
0 

0 
0 

Вкупно 14.650.807 688.197 
 

2. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 
 
По распределба на вишокот на приходи над расходи по оданoчување по одделни фондови и 
намени (согласно предлогот за распределба дефиниран во 1.4.), состојбата по одделни 
категории на Билансот на состојба е следна: 
 
Опис 2016 2015 

Средства  7.510.417 2.418.749 
Фондови и обврски 7.510.417 2.418.749 

   
2.1.  СРЕДСТВА 

Категоријата Парични средства, краткорочни побарувања и активни пресметковни сметки се 
состои од следните подкатегории: 

Опис 2016       2015 

Постојани средства 
Парични средства  

103.112 
7.373.192 

0 
2.385.467 

Дадени аванси, депозити и кауции 34.113 33.282 

Вкупно 7.510.417 2.418.749 
 

2.2.  ФОНДОВИ И ОБВРСКИ 

Категоријата фондови и обврски се состои од следните подкатегории: 
 
Опис 2016 2015 

Извори на деловни средства 103.112 0 
Обврски спрема добавувачи 20.130 1.815 
Обврски спрема државата и други 
инситуции за даноци и придонеси и др. 
обврски 10.139 0 
Обврска за данок на непризнаени расходи 572 580 
Пренесени средства за наредна година 7.376.464 2.416.354 

Вкупно 7.510.417 2.418.749 
 
 

 


