
Извештај за транспарентност 

  

  

Врз основа на член 35 од Законот за ревизија ( Сл.весник на РМ бр. 158/10 и135/11) 

ТП РЕВИЗОР-ССтрумица   објавува: 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ  

За извештајна 2013година 

1.Опис на правната структура и сопственост 

ТП РЕВИЗОР-С   Струмица е ревизорска канцеларија формирана согласно  законските 

прописи на Република Македонија, со седиште во Струмица, 4 Јули бр. 13 и работи врз 

основа на дозвола за вршење на дејноста ревизија издадена од  Министерство за 

финансии на Република Македонија. Канцеларијата е во целосна сопственост на 1 

(едно)  физичко лице, Љубица Сулева, овластен ревизор. 

2.Опис на професионална мрежа и правните и структурните ангажмани во мрежатакаде 

припаѓа 

ТП РЕВИЗОР-С делува како овластен ревизор на  територијата на Република Македонија 

и не припаѓа на некои професионални мрежи. 

Канцеларијата е основана и работи со цел давање на услуги на комитентите кои 

делуваат на пазарот на Република Македонија. 

3. Опис на управувачка структура 

Трговец поединец – сопственик. 

4. Опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет на друштвото за ревизија и 

изјава од овластениот надлежен орган на друштвото за ревизија за ефективноста на 

функционирањето на овој систем 

РЕВИЗОР-С работи врз основа на политиките и постапките за контрола на квалитетот на 

работата согласно Меѓународните стандарди за ревизија (МСР 220), Меѓународниот 

стандард за контрола на квалотет 1 (МСКК1) и Кодексот на етика на професионални 

сметководители. 

Внатрешниот систем на контрола на квалитет на РЕВИЗОР-С е дефиниран и во 

интерните правилници кои ги подржуваат пооделните елементи на контрола на 

квалитетот за да се обезбеди интегритет, објективност и одговорност во 

спроведувањето на политиките и процедурите во работењето и ефикасноста на 

функционирањето на системот на интерна контрола. 

5.Датум кога е извршена последната проверка за уверување во квалитетот на ревизорот 

согласно член 20 од Законот за ревизија 

Проверка за уверување во квалитетот на ревизорот е извршена во октомври 2013 

година. 

6. Субјекти на кои е извршена ревизија во текот на претходната година 

 Ал –Макс ДОО  Струмица, Фарма Агрипро ДОО Валандово 

7. Изјава за независното работење со која се потврдува дека постојат интерни 

процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се спроведени  

Согласно Кодексот на етика на професионални сметководители, Меѓународните 



стандарди за ревизија и Законот за ревизија  РЕВИЗОР-С  ги почитува стандардите за 

независност со цел избегнување на конфликт на интереси коишто би можеле да влијаат 

на објективноста и непристрасноста во давањето на професионалните услуги. 

8. Изјава за политика што ја следи канцеларијата за ревизија за континуирана едукација 

на овластениот ревизор 

Согласно законот за ревизија овластениот ревизор  следи  континуирана едукација од 

40 часа годишно организирана од ИОРРМ, учество на тренинзи, предавања, 

работилници итн. 

9. Финансиски информации 

Вкупен приход (денари)                                                                         246.000 

1.       услуги на ревизија на годишни и консолидирани сметки     246.000 

2.       дополнителни услуги на уверување во квалитет 

3.       даночни советодавни услуги 

4.       други неревизорски услуги                                                                                         

10.Информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор  

Основата за утврдување на хонорарот на овластениот ревизор е регулирана  со 

поединечните договори за работа. 

 

31.03.2014                                                                         ТП  РЕВИЗОР-С 

Струмица                                                                                                          Струмица  

 


