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str. 1 od 5 

 Друштвото за ревизија Пелагониска Ревизорска Куќа ДОО Прилеп во 
согласност со одредбите од член 35 од Законот за ревизија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 158/2010, 135/2011 и 188/2013), за финансиската 2013 
година го објавува следниов: 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА 2013 година 

 
 

1. Правна структура и сопственост 
 
 Пелагониска Ревизорска Куќа ДОО Прилеп е регистрирана како ДОО 
основано од двајца основачи – Бранко Трајкоски од Прилеп, со адреса на живеење 
на ул.„Пенко Брашнаров“ бр. 23 и Благоја Ацески од Прилеп со адреса на живеење 
на ул. „Едвард Кардељ“ бр. 9, со три постојано вработени лица на неопределено 
време, од кои двајца се овластени ревизори, а еден помошник ревизор. Структурата 
на вработени е како што следи: 

- дипл. екк. Виданка Ацеска од Прилеп, со адреса на живеење на ул. „Драган 
Димески“ бр. 19, со 14 години работно искуство во областа на ревизијата, со 
лиценца за работа за вршење на работи на ревизија за овластен ревизор, со 
регистарски број 90 од 29.04.2013 година; 

- дипл. екк. Пецко Ристески со адреса на живеење на ул. „Борка Талески“ 
бр.138, со 14 години работно искуство во областа на ревизијата, со лиценца 
за работа за вршење на работи на ревизија за овластен ревизор, со 
регистарски број 96 од 10.05.2013 година; и 

- дипл. екк. Андреј Бошески од Прилеп, со адреса на живеење на 
ул.„Копаоник“ бр. 14, со 4 години работно искуство во областа на 
ревизијата, помошник ревизор. 

 
 Покрај овие три постојано вработени лица, во Пелагониска Ревизорска 
Куќа ДОО Прилеп на повремена основа во извршувањето на ревизорските 
ангажмани се ангажираат и соодветно квалификувани надворешни лица, овластени 
ревизори со работно искуство од повеќе од една деценија. 
 Претежната дејност на друштвото е 69.20 – Сметководствени, 
книговодствени и ревизорски работи; даночно советување. 
 За врешење на својата претежна дејност, односно вршење на работи на 
ревизијата, Пелагониска Ревизорска Куќа ДОО Прилеп има добиено Лиценца за 
работа за вршење на работи на ревизија издадена од Советот за унапредување и 
надзор на ревизијата, со регистарски број 10 од 12.07.2013 година. 
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2. Опис на професионалната мрежа 
 
 Професионалната мрежа и поврзаност на Пелагониска Ревизорска Куќа 
ДОО Прилеп е на преден план со Институтот за овластени ревизори на Република 
Македонија и неговите тела и комисии во кои покрај ревизорската куќа членови се 
и овластените ревизори. Пелагониска Ревизорска Куќа ДОО Прилеп спрема овој 
Институт ги исполнува редовно сите статутарни и законски обврски во поглед на 
членување, исплата на членарини, присуство во комисии, присуство на 
организирана настава за професионално усовршување и други обврски. 
 

3. Опис на управувачката структура 
 
 Во согласност со Законот за трговски друштва и Договорот за основање на 
Друштвото, со друштвото управува управителот дипл. екк. Пецко Ристески, 
овластен ревизор. 
 

4. Опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет и изјава 
од административно или управувачко тело за ефективноста на 
неговото функционирање 
 
 Внатрешната контрола на квалитетот на ревизијата се спроведува преку 
доследно придржување на овластените ревизори кон политиките и процедурите за 
контрола на квалитетот што ги има донесено оваа ревизорска куќа започнувајќи од 
писмото за ангажирање, планирање и извршување на ревизијата, па заклучно со 
пишувањето и поднесувањето на ревизорскиот извештај. Покрај, управителот на 
Пелагониска Ревизорска Куќа ДОО Прилеп, кој истовремено е и овластен 
ревизор, во контролата на квалитетот Пелагониска Ревизорска Куќа ДОО Прилеп 
користи и соодветни квалификувани надворешни лица за контрола на ревизорски 
ангажмани за големи субјекти и субјекти коишто котираат на берза. Покрај овие 
мерки контролата на квалитот, односно квалитетот на ревизијата се обезбедува и 
преку самоконтрола и доследно почитување на етиката на професионалните 
сметководители. 
 Управителот изјавува дека системот на контрола на квалитетот ефективно 
функционира во рамките на друштвото. 
 

5. Датум кога е извршена последната проверка за уверување во 
квалитетот на ревизијата 
 
 Во согласност со член 20 од Законот за ревизија, во текот на 2012 година, 
односно за ревизија на финансиските извештаи од 2011 година од страна на 
Институтот на овластени ревизори на Република Македонија направена е проверка 
на организацијата на системот на контрола на квалитет во периодот од 17 до 21 
сектември 2012 година. 
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6. Списокот на субјекти на кои е извршена ревизија во текот на 
претходната година 
 
 Во текот на 2013 година, Пелагониска Ревизорска Куќа ДОО Прилеп има 
извршено ревизија кај: 

1. ЕМО АД Охрид; 
2. АД ОХИС Скопје; 
3. Фабрика за квасец и алкохол АД Битола; 
4. Трикотажа АД Пелистер Битола; 
5. ДГУ Пелистер ДОО Битола; 
6. Макпромет АД Штип; 
7. Печатница 11 Октомври АД Прилеп; 
8. Рудник САСА ДОО Македонска Каменица; 
9. Микросам АД Прилеп; 
10. ЈП Стрежево Битола; 
11. Брилијант ДООЕЛ Штип; 
12. Млекара АД Тетово; 
13. ЈП Агро Берза Скопје; 
14. Фабрика за шеќер „4-ти Ноември“ АД Битола; 
15. Димко Митрев АД Велес; 
16. Аневски Винерија ДООЕЛ Штип; 
17. Ороссимо ДООЕЛ Битола; 
18. Металец АД Битола; 
19. Таско-70 ДООЕЛ Кочани; 
20. Еурокомпозит 11 Октомври АД Прилеп; 
21. ВС Прилепско Поле Прилеп; 
22. АД МИА Скопје; 
23. Еуро-Фарм ДООЕЛ Битола; 
24. ВС Битолско Поле Битола; 
25. Крин-КГ ДОО Прилеп; 
26. Сигурносно Стакло АД Прилеп; 
27. Футура ДОО Прилеп; 
28. Агроинвест ДОО Прилеп; 
29. Градски Трговски Центар АД Скопје; 
30. Дониа ДОО Прилеп; 
31. Радомак ДОО с. Ржаничино, Петровец; 
32. Диамед Ренал Сервис ДООЕЛ Скопје; 
33. Андонов ДООЕЛ Свети Николе; 
34. ЈП Комуналец Кичево; 
35. Чифтјилдиз Мермер ДООЕЛ Плетвар; 
36. ЈП Комунална Хигиена Скопје; 
37. ЈП Македонски Шуми Скопје; 
38. Крин-Производство ДОО с. Беровци, Прилеп. 
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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 
 
 Во друштвото постојат правилници и други интерни процедури за проверка 
на усогласеноста на независноста. Управителот дава писмена изјава дека 
друштвото е независно во однос на клиентите. Сите вработени во друштвото се 
запознаваат со клиентите на друштвото и даваат писмена изјава дека се независни 
во однос на истите, како и изјава дека ќе се придржуваат кон Кодексот на етика на 
професионалните сметководители, утврден од страна на Меѓународната 
организација на сметководители IFAC. 
 

8. Изјава за политиката што ја следи Друштвото за континуирана 
едукација на овластените ревизори во текот на 2013 година 
 
 Континуираната едукација на овластените ревизори се врши индивидуално 
во континуитет, а организирано започна во 2009 година со следење и реализација 
на Програмата за континуирана едукација што на годишна основа ја донесува 
Институтот за овластени ревизори. 
 Покрај едукацијата организирана од Институтот на овластени ревизори на 
Република Македонија, во рамките на друштвото се врши и интерна едукација со 
посебно подготвен стручен материјал од страна на постарите овластени ревизори. 
 

9. Финансиски информации за вкупниот приход остварен од 
ревизија и од други надоместоци 
 
 Вкупниот приход за 2013 година на Пелагониска Ревизорска Куќа ДОО 
Прилеп е остварен по следниве основи: 
 
Р. бр. Вид на приход Износ Учество 

1.  Приходи од ревизорски услуги 5.823.661,00 99,56 % 

2.  Приоди од продажба на нетековни средства кои 
се чуваат за продажба 20.000,00 0,34 % 

3.  Приходи од наплатени отпишани побарувања 5.370,00 0,09 % 

4.  Приходи врз основа од камати од работење со 
неповрзани друштва 247,00 0,01 % 

 Вкупно: 5.849.278,00 100,00 % 
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9. Информација за основата по која се утврдува хонорарот на 
овластениот ревизор 
 
 Основата по која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор, главно, е на 
следново: 

- нормирана плата за овластените ревизори и помошници; 
- разни стимулации за ефикасноста и квалитетот во извршувањето на 

ревизорските ангажмани; 
- договорени надоместоци за повремено ангажираните соодветно 

квалификуваните надворешни лица. 
 
 
 
      П р и л е п 
21.03.2014 година 
 
 
 
 

Пелагониска Ревизорска Куќа ДОО Прилеп 
У п р а в и т е л 
Овластен ревизор 

 
__________________ 
Пецко Ристески 


