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Согласно  член 35 од Законот за ревизија  (Сл.Весник на РМ бр.158/2010) ВЕРИФИКА ДОО Скопје го 
објавува следниот 
 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА 2013 ГОДИНА 

 

 

1. Опис на правната структура и сопственост на друштвото за ревизија 

 

Друштвото за ревизија,сметководство и консалтинг ВЕРИФИКА ДОО е регистрирано во 
Централниот регистар на РМ согласно Законот за трговски друштва во Декември 2012 год., 
а на 20 Мај 2013 година доби Лиценца за вршење на работи на ревизија од Советот за 
унапредување и надзор во ревизијата на РМ.  
Сопственици и управители на друштвото се: Гордана Ѓорѓиева, овластен ревизор, од 
Скопје, Валентина Трпчевска,  овластен ревизор, од Скопје и Сашко Марковски, овластен 
ревизор, од Скопје. 

 

2. Професионална мрежа и правни и структурни ангажмани во мрежата 

 

Верифика Доо е член на Институтот на овластени ревизори на РМ и не е дел од  било каква 
друга професионална мрежа. Овластените ревизори, вработени во друштвото, се исто така 
членови на Институтот на овластени ревизори на РМ. 
Услугите кои ги дава друштвото се наменети за друштвата кои работат на територијата на 
Република Македонија. 

 

3. Управувачка структура 

 

Управители и одговорни за ревизија на друштвото се Гордана Ѓорѓиева, Валентина 
Трпчевска и Сашко Марковски, овластени ревизори од Скопје.   

 

4. Контрола на квалитет и изјава за ефективност на функционирањето 

 

Изјавуваме дека Верифика Доо Скопје го следи системот на контрола на квалитет кој  
овозможува ефективност и ефикасност во работењето и кој е дизајниран со Прирачникот 
за контрола на квалитет на друштвото. Верифика ДОО Скопје работи во  согласност со 
Законот за ревизија и Кодексот на етика на професионалните сметководители. Во 
работењето се следат принципите на независност, професионалност и квалитет на 
услугите. 
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5. Датум на проверка за уверување во квалитетот на ревизорот согласно со член 20 

од Законот за ревизија   

 

Проверка за уверување во квалитетот на ревизорот, извршена е од страна на Институтот на 
овластени ревизори на 28 Јануари 2014 година. 

 

6. Субјекти на кои се извршени ревизорски услуги во 2013 година 

 

АМЦ ДОО Скопје 
ТЕЛЕСМАРТ ТЕЛЕКОМ  ДОО увоз-извоз, Скопје 
ИТД Дистрибуција ДОО Скопје 
МАГНЕТИК ДООЕЛ Скопје 
КИ ЕМ Дооел Скопје 
ЦЕПТЕР МАК ДООЕЛ Скопје 
 

7. Изјава за независното работење  на  Друштвото 

 

Изјавуваме дека ВЕРИФИКА ДОО спроведува интерни постапки  за проверка на 
усогласеноста на независноста. За секој ангажман се потпишуваат изјави за независност од 
членовите на тимот кој ја спроведува ревизијата.  
 

8. Изјава за политиката што ја следи друштвото за ревизија во текот на претходната 

година 

 

ВЕРИФИКА ДОО изјавува дека следи политика на континуирана едукација со цел да се 
одржи системот за контрола на квалитет кој обезбедува разумно уверување дека 
друштвото и неговите вработени работат во согласност со МСКК 1 и дека извештаите за 
ревизорските ангажмани се усогласени со Законот за ревизија. 

 

9. Финансиски информации 

 
Вид на приход:          2013 
 
Услуги на ревизија на годишни    
и консолидирани сметки                311.000 
Дополнителни услуги на уверување во квалитет               60.000  
Даночни советодавни услуги   
Други неревизорски услуги                             1.254.540 
 
 
   Вкупен приход:              1.625.540 
 




