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Вовед  

Извештајот за Транспарентност за 2019 година претставува јавен показател за нашата 

посветеност и мотивираност кон обезбедување на високо професионални и квалитетни 

ревизорски услуги на нашите клиенти во Република Македонија и странство. 

Овој Извештај е подготвен во согласност со член 35 од Законот за ревизија (Сл. Весник 

Р.М бр. 158/2010...23/2016) како и со Насоките за подготовка на Извештајот за 

Транспарентност издаден од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на 

Република Македонија во месец март 2015 година. 

Извештајот на јасен и концизен начин ги обелоденува податоците за правната и 

управувачката структура на Друштвото, членството и описот на глобалната мрежа од 

која сме дел, друштвата кај кои е вршена ревизија во текот на минатата финансиска 

година, внатрешниот систем на контрола и квалитет како и остварените финансиски 

резултати во деловната 2019 година. 
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Опис на правната структура и сопственост 

Друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје е регистрирано за вршење на 

ревизија и запишано во трговскиот регистар, деловоден број 35020170020427 и ЕМБС 

7223463.  

Друштвото е регистрирано под бр. ДР032 во Регистарот на ИОРРМ. 

Друштвото има Лиценца за вршење на работи на ревизија со регистарски број 28 

издадена од Советот за Унапредување и Надзор на Ревизија на ден 22.09.2017 година. 

Бројот на вработени во друштвото на 31.12.2019 година изнесува 12 лица, сите 

вработени на полно работно време. Со состојба на датумот на известување 27.03.2020 

година, бројот на вработени изнесува 12 лица, сите вработени на полно работно време. 

Сопствениците на друштвото се:  

Дарко Калин – овластен ревизор и член на Институтот на Овластени Ревизори на 

Република Македонија (ИОРРМ).  

Основната главнина на друштвото изнесува 307.500 МКД. 

Сопственичката структура е следна: 

Содружник: 
 

Статус 
Удел во апсолутен 

износ МКД 
Удел во % 

Дарко Калин Овластен ревизор 307.500 100% 

 

Основна дејност: 

Друштвото е регистрирано со главна приходна шифра 69.20 – Сметководствени, 

книговодствени и ревизорски работи, даночно советување. 

Друштвото нема регистрирано подружници во земјата и странство, ниту пак има 

сопственички удел во други друштва во земјата и странство. 

Согласно одредбите на Законот за ревизија, Друштвото има годишно осигурување од 

одговорност според Полиса бр. 13001O055816 со минимална сума на покривање од 

7.380.000 денари и период на осигурување 10/09/2019-10/09/2020 година. 
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Опис на професионалната мрежа и правните структурни аранжмани во мрежата 

каде што припаѓа  

MGI Worldwide е интернационална мрежа на независни ревизорски, даночни и 

сметководствени фирми со 5000 професионалци во околу 250 локации во светот и е 

една од најстарите интернационални мрежи од овој тип.  

Од 1947 па се до ден денес, оваа мрежа поврзува луѓе и бизниси во секој континент и 

скоро секој економски центар во светот. Нивното членство е изградено врз основа на 

лојалност и доверба, со многу професионални врски и партнерства кои траат со 

децении, а најстариот член е воедно и основачката фирма MGI Midgley Snelling LLP во 

Велика Британија. 

Компаниите членки на MGI Worldwide се квалификувани да понудат на клиентите широк 

опсег на ревизорски, даночни сметководствени и консултантски услуги и прават сé што 

е потребно за да им помогнат на клиентите во бизнисот да бидат успешни, од 

основањето на подружници во странство до планирање на странски даночни режими, 

обезбедување на стручни совети и помош за најкомплексните прашања на клиентот - и 

тоа го прават повеќе од седум децении.  Членките на MGI Worldwide се високо 

почитувани во своите локални пазари, имаат слични вредности и работат со истите 

типови на клиенти, од мали и средни бизниси, семејни бизниси, претприемачки 

претпријатијата и претпријатија со брз раст до подружници на големите 

мултинационални компании и не-профитни организации. 

Името кое оваа групација го носи денеска датира од 2000-та година, а претходни имиња 

биле Midsnell International Group (1986 до 2000), Midsnell International (1979 до 1986) и 

Midsnell кое е првото официјално име на оваа групација. Тоа што ги разликува членките 

компании на MGI Worldwide од членките на други групации од овој тип е тоа што им 

нудат на клиентите лична поддршка на ниво на партнер што големите фирми не можат 

да го задоволат. Личниот контакт, претприемачкиот пристап и глобалниот дофат се 

најважните двигателни сили на оваа групација. 

Присуството на MGI Worldwide во повеќе од 80 држави е организирано во осум региони, 

секој со свој сопствен менаџмент. MGI Worldwide бројат преку 250 членови, кои се 

распространети во Европа, Африка, Азија, Австралија, Јужна и Северна Америка. 
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Опис на управувачката структура на друштвото за ревизија 

Со друштвото на 31.12.2019 управува управителот Дарко Калин, овластен ревизор.  

Во текот на 2019 година друштвото имаше 2 овластени ревизори. Согласно 

организационата структура на 31.12.2019 година тие беа на следните позиции: 

• Дарко Калин  - партнер, управител 

• Бојан Петрески - партнер 

 

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 

Друштвото има донесено политики и процедури за системот на контрола на квалитетот 

и тоа вклучувајќи ги следните елементи: 

• Одговорност на лидерот за спроведување на квалитетот во друштвото 

• Етички барања 

• Прифаќање и продолжување на контактите со клиентот 

• Човечки ресурси 

• Извршување на ангажман 

• Мониторинг 

Политиките и процедурите за системот на контрола на квалитетот се срочени во 

Упатството за интерните прецедури за контрола на квалитетот при ревизија на 

финансиски извештаи, преглед на финансиски извештаи и други ангажмани врз чија 

основа се дава уверување. Целта на Упатството е да се обезбеди примена на 

Меѓународните стандарди за контрола на квалитетот – ISQC 1 (“International Standard 

on Quality Control 1”) и да даде правец во врска со одговорностите на Друштвото за 

квалитетот на ревизиите на годишните финансиски извештаи и прегледот на 

финансиски информации, како и за други сродни услуги за кои се дава уверување. 

Покрај наведеното, целта е да се конкретизираат одговорностите и да се распоредат 

вработените во склад со нивните функции. Упатството е направено на барање на ISQC 

1 како и деловите А и Б од IFAC - Етички кодекс за професионални сметководители и 

Меѓународниот стандард за ревизија - MSR 220 „Контрола на квалитетот на ревизијата 

на финансиски извештаи“. 

Изјавата за функционирање на системот на интерна контрола е дадена како Прилог бр. 

1 кон овој Извештај. 
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Последната проверка за уверување во квалитетот на ревизорот 

До датумот на овој Извештај не е извршена проверка за уверување во квалитетот на 

ревизорот. 

Список на субјекти на кои е извршена ревизија во текот на претходната година 

Во 2019 година извршена е ревизија кај следниве субјекти: 

Законски ревизии: 
- Агенција за регулација на железнички сектор 

- ЈКП Водовод Битола 

- ЈП Градски Паркинг Скопје 

- Агенција за електронски комуникации 

- ЈП Македонска Радиодифузија 

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

- Македонски Железници Транспорт АД Скопје 

- Фитофарм ДОО Скопје 

- Ларин АД Скопје 

- Машинокоп ДООЕЛ Кавадарци 

- Ланд Сервис ДООЕЛ Скопје 

- Нат Текстиле ДООЕЛ Прилеп 

- СН Брокер АД Битола 

- Жито Југ АД Кавадарци 

- Екстра Скопско ДООЕЛ Охрид 

- Салида Петрол увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 

- Мелон Солушн ДООЕЛ Скопје 

- Вајомаг ДООЕЛ Скопје 

- ЖАС Групација ДОО Скопје 

- Вамако ДОО Скопје 

- Фустеларко Борец АД Битола 

- Теракота Инжинеринг ДОО Прилеп 

- Конти Хидропласт ДООЕЛ Гевгелија 

- Жикол ДООЕЛ Струмица 

- Далвина ДООЕЛ Босилово 

- Агролозар ДООЕЛ Босилобо 

- Актуел Енерџи Гроуп ДОО Скопје 

- ЈЕС Глобал ДООЕЛ Скопје 

- ЏС Актуел Ѓоко ДООЕЛ Скопје 

- ЏСП Актуел ДООЕЛ Скопје 

- Иборн нет ДОО Скопје 

- Алпик Енергија ДООЕЛ Скопје 

- ЦМХ Солушнс ДООЕЛ Скопје 

Договорни ревизии: 
- Елнос БЛ ДООЕЛ Скопје 

- ИЦС Консалтинг ДООЕЛ Скопје 

- Фондација ИДЕА Југоисточна Европа 

- ИДСЦС Скопје 
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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 

Друштвото има усвоено Политика за независност со цел да се овозможи сите партнери 

и вработени во Друштвото да бидат објективни и независни од сите ревизорски и 

неревизорски клиенти и нивните поврзани субјекти. Со оваа политика се дефинираат 

услугите кои можат или не можат да се извршат од страна на Друштвото како 

надворешен ревизор. Таа е дизајнирана да му помогне на Друштвото во проценувањето 

на потенцијалните конфликти на интерес во работата која ќе ја извршуваат ревизорите. 

Оваа изјава е дадена како Прилог бр. 2 кон овој Извештај. 

 

Изјава за политиката што ја следи друштвото во текот на претходната година 

Оваа изјава е дадена како Прилог бр. 3 кон овој Извештај. 

 

Финансиска информација за вкупниот приход остварен од ревизијата и од други 

надоместоци расчленет на четири категории од услуги на ревизија, дополнителни 

услуги на уверување во квалитет, даночни советодавни услуги и други 

неревизорски услуги. 

Приходите во 2019 година, разграничени по видови се како што следи: 

 2019 година 

Сектор Износ МКД 

Ревизија 10.391.461 

Сметководствени услуги 1.935.235 

Даночни, советодавни и останати неревизорски услуги 2.999.570 

ВКУПНО 15.326.266 

 

Информацијата за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот 

ревизор 

Хонорарот на овластениот ревизор се утврдува во вид на бруто плата согласно 

решение од страна на Друштвото, а врз основа на позицијата во друштвото, 

одговорноста и доверените задачи, искуство и години на работен стаж, ангажираност и 

сл. 
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Прилог бр. 1  

 

 

ИЗЈАВА 

 

за ефективноста на функционирањето на внатрешниот систем за контрола на 

квалитет 

 

Управителот на Друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје изјавува дека во 

текот на 2019 година ги имплементирало сите политики и процедури за ефикасно и 

ефективно функционирање на внатрешниот систем за контрола на квалитетот на 

Друштвото. 

 

  

Дарко Калин 

Управител 
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Прилог бр. 2 

 

 

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 

 

Управителот на Друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје изјавува дека 

Друштвото е независно во своето работење и дека постојат интерни процедури за 

проверка на независноста на сите вработени. 

 

 

Дарко Калин 

Управител 
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Прилог бр. 3 

 

ИЗЈАВА  

 

за политиката што ја следи Друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје 

изјавува дека Друштвото доследно ја има следено политиката за континуирано 

професионално усовршување како на овластените ревизори така и на 

останатите вработени во текот на деловната 2019 година. 

 

Управителот на Друштвото за ревизија А&БА Гроуп ДООЕЛ Скопје изјавува дека 

Друштвото доследно ја има следено политиката за континуирано професионално 

усовршување како на сопствените ревизори така и на останатите вработени во текот на 

деловната 2019 година. 

 

 

 

Дарко Калин 

Управител  

 


