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Согласно член  35 од Законот за ревизија во Република Македонија ("Службен Весник на РМ" бр. 158/2010 и 

135/2011), ТП Ревизија Чулева Скопје го објавува следниот: 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

 

1. Опис на правна структура и сопственост 

ТП Ревизија Чулева е ревизорска канцеларија формирана во согласност со Законот за ревизија, 

регистрирана во Централниот регистар на Република Македонија согласно Законот за трговски друштва и 

има добиено трајна дозвола за работа од страна на Министерството за финансии на Република Македонија 

во септември 2007 година.  

       Канцеларијата е во целосна сопственост на 1 (едно) физичко лице, овластен ревизор, Соња Чулева, Скопје. 

 

2. Опис на професионалната мрежа и правните и структурните ангажмани во мрежата каде што 

припаѓа 

ТП Ревизија Чулева делува како овластен ревизор на територија на Република Македонија и не припаѓа на 

некои професионални мрежи. Канцеларијата е основана и работи со цел давање на услуги на 

коминтентите кои делуваат на пазарот во 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  

Политиката на Канцеларијата е да одржува високо ниво на интегритет, професионални стандарди и 

квалитетна услуга со константно следење на правната и економската легислатива, како и одржување на 

висок степен на професионално знаење.  
 

Внатрешниот систем на контрола на квалитет на ТП Ревизија Чулева, Скопје е воспоставен во согласност 

со Меѓународниот стандард за контрола на квалитет бр.1-Контрола на квалитет за фирми кои вршат 

ревизии и проверки на финансиски извештаи и други ангажмани за уверување и поврзани услуги, 

Меѓународниот стандард за ревизија 220-Контрола на квалитетот на ревизии на историски финансиски 

информации, во насока дека Друштвото и неговиот персонал се придржуваат на професионалните 

стандарди и регулативните и правните барања и дека извештаите што се издадени од Друштвото се 

соодветни во околностите и како и останатата законска регулатива во земјата.  

 

Системот за контрола на квалитет на ТП Ревизија Чулева вклучува документирани политики и процедури 

за контрола на квалитетот на работењето (Правилник за етика и контрола на квалитет,) стриктно 

дефинирани улоги и одговорности за имплементирање не политиките и процедурите, и надзор врз 

креирањето и оперативната ефикасност на изградениот систем на контрола на квалитет. 

 

ТП Ревизија Чулева изјавува дека применетиот систем  на интерна контрола претставува ефикасен и 

ефективен систем на контрола кој во целост ги задоволува меѓународните и домашните стандарди за 

контрола на квалитет. 
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5. Датум на извршена последна проверка за уверување во квалитетот на ревизорот согласно член 20 од 

Законот за ревизија во Република Македонија ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 

158/2010 и 135/2011)  
Последна проверка за уверување во квалитетот на ревизорот е извршена во 2013 година. 

 

 

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

ЈП Студенчица Скопје 

ЈСП Скопје 

АД за изградба и стопанисување на станбен и со деловен простор од значење за Републиката Скопје 

АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост Скопје 

Совет за радиодифузија на РМ Скопје 

ЈП Македонска радиодифузија Скопје 

Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош Скопје  

Скопски Легури дооел Скопје 

Новометал доо Скопје 

Комфи Ангел доо Прилеп 

Симпо доо Скопје 

Веропулос дооел Скопје 

Граве Осигурување АД Скопје 

АД Лотарија на Македонија Скопје 

Универзитет Св. Кирил и Методиј Проект Ruland 

 

7. Изјава за независното работење на друштвото за ревизија со која се потврдува дека постојат 

интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се спроведени 
Врз основа на барањата на Меѓународните стандарди за ревизија, Кодексот за етика за професионалните 

сметководители на IFAC  и законската регулатива во Земјата, ТП Ревизија Чулева Скопје изјавува дека 

спроведува интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и истите се спроведуваат 

преку годишна проверка на усогласеноста и изјави на независноста од сите вработени во ТП Ревизија 

Чулева и изјави за независност на ниво на ангажирани членови во тим при поединечен ангажман.  

 

 

8. Изјава за политиката што ја следи канцеларијата за ревизија за континуирана едукација на 

овластениот ревизор 

ТП Ревизија Чулева Скопје  изјавува дека следи континуирана едукација преку учество на тренинзи, 

предавања, работилници и тн.  

Согласно одредбите од Законот за ревизија овластениот ревизор во текот на 2013 година има посетено 

обука од најмалку 40 часа годишно во рамките на континуираното професионално усовршување заради 

надградување на знаењето од областа на сметководството и ревизијата. Обуката е организирана од 

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија. Овластениот ревизор континуирана 

едукација остварува и преку следење на странска стручна литература од областа на сметководството и 

ревизијата. 
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9. Финансиски информации 

 

  2013 

Вкупен приход (во ‘000 МКД)  4,675 

   

Поделба на приходот  

по услуги  (%) 

  

 ревизорски услуги на годишни 

и консолидирани сметки 

  

67 

 дополнителни услуги на 

уверување во квалитет 

  

- 

 даночни советодавни услуги  - 

 други неревизорски услуги  33 

Вкупно  100 

 

 

 

10. Информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор  
Кога се прави ревизија на претпријатија регистрирани во согласност со Законот за трговски друштва, 

цената на ревизорскиот ангажман се утврдува договорно во зависност од големината на субјектот. Доколку 

се прави ревизија на претпријатија кои своите набавки ги вршат во согласност со Законот за јавни набавки, 

тогаш понудата, односно цената се утврдува во зависност од лимитот утврден со распишаниот оглас за 

јавна набавка. 

 

 

 

број 157-100 

Скопје, март 2014 година                  Управител 

         Соња Чулева, Овластен ревизор 
 

 




