
 

 

 

Согласно член 35 од Законот за ревизија во Република Македонија  ("Службен Весник 

на РМ" бр. 158/2010...43/2014), МСФИ Ревизија ТП ‐ Скопје го објавува следниот: 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

1. Опис на правна структура и сопственост 

МСФИ  Ревизија  ТП  ‐  Скопје  е  ревизорска  канцеларија  формирана  во  согласност  со 

Законот  за  ревизија,  регистрирана  во  Централниот  регистар  на  Република  Македонија  на 

06.03.2012  година  во  согласно  Законот  за  трговски  друштва  и  има  добиено  од  Советот  за 

унапредување и надзор на ревизијата лиценца за работа за вршење на работи на ревизија на 

овластен ревизор – трговец поединец на 20.05.2013 година со регистарски број на лиценца 01. 

Канцеларијата е  во целосна сопственост на 1  (едно) физичко лице, овластен ревизор, Жарко 

Михајловски.  

Бројот на постојано вработени на 31.03.2014 година изнесува 3 лица. 

2.  Опис на професионалната мрежа и правните и структурните  

ангажмани во мрежата каде што припаѓа 

МСФИ Ревизија ТП ‐ Скопје делува како овластен ревизор на територија на Република 

Македонија  и  не  припаѓа  на  ниедна  професионална  мрежа.  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  МСФИ  Ревизија  ТП  ‐  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 
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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  МСФИ  Ревизија  ТП  ‐  Скопје  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. 

МСФИ  Ревизија  ТП  ‐  Скопје  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. 

Контролата  на  квалитетот  на  ревизорската  работа  се  имплементира  како  на  ниво  на 

МСФИ  Ревизија  ТП  ‐  Скопје,  така  и  на  секоја  поединечна  ревизија.  Целта  на  квалитетот  на 

контролата  на  политиките  кои  се  усвоени  од  МСФИ  Ревизија  ТП  ‐  Скопје  го  вклучуваат 

следното: 

 Професионални барања  ‐  персоналот на МСФИ Ревизија  ТП  ‐ Скопје  треба да 

биде  лојален  на  принципите  и  независноста,  интегритетот,  објективноста, 

доверливоста и професионалното однесување 

 Вештина и компетентност ‐ персоналот на МСФИ Ревизија ТП ‐ Скопје треба да 

ги одржува стручните стандарди и професионалната компетенција која се бара 

да им овозможи да ги исполнат обврските со должно внимание 

 Пренесување  на  должност  ‐  ревизорската  работа  треба  да  се  пренесува  на 

персоналот кој има определен степен на стручна обука и умешност која се бара 

во дадени околности 

 Делегирање  ‐  при  давање  насоки  во  работењето  треба  да  постои  одреден 

степен на сигурност дека со работата која се утврдува се излегува во пресрет на 

соодветните стандарди за квалитет 

 Консултации ‐ политиката на МСФИ Ревизија ТП ‐ Скопје е дека секогаш кога е 

неопходно,  консултацијата  во  рамките  или  вон  фирмата  треба  да  се  врши  со 

оние кои располагаат со соодветна стручност 

 Прифаќање  и  задржување  на  клиенти  ‐  политиката  на  МСФИ  Ревизија  ТП  ‐ 

Скопје  е  да  насочува  дејствување  кон  оценката  на  очекуваните  клиенти  и 

проверка на постојните во текот на работењето. Во донесувањето на одлука да 

се прифати или  задржи определен клиент, менаџментот  треба да  ја проучува 

независноста на фирмата и способноста правилно да го услужува клиентот и да 

води сметка за неговиот интегритет. 

 Проверување  ‐  политиката  на  МСФИ  Ревизија  ТП  ‐  Скопје  е  да  ја  проверува 

перманентната  адекватност  на  оперативната  ефективност  на  квалитетот  на 

контролата на политиките и постапките 

5.  Датум на извршена последна проверка за уверување во квалитетот на ревизорот 

согласно член 20 од Законот за ревизија во Република Македонија  

Не е вршена проверка за уверување во квалитетот на ревизорот. 



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

 Здружение на новинари за правата на жената и децата и заштита на животната 
средина ‐ Скопје 

 Коалиција за сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници 
 Прва детска амбасада во светот – Меѓаши 
 Фондација Евро центар 
 Сан марти ДОО Тетово 
 Гетро АД – Гостивар 
 Еуро Актива ДОО – Скопје 
 Хисар Туризам ДООЕЛ – Скопје 
 Канет АГРО ДООЕЛ – Скопје 
 Близу ДООЕЛ – Скопје 
 Биотек ДОО ‐ Скопје 

7.  Изјава за независното работење на Овластениот ревизор – Трговец поединец 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, МСФИ Ревизија 

ТП  ‐  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 МСФИ Ревизија ТП ‐ Скопје 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 

МСФИ  Ревизија  ТП  ‐  Скопје  изјавува  дека  ја  следи  политиката  за  континуирана 

едукација  преку  учество  на  тренинзи,  предавања,  работилници  од  страна  на  овластениот 

ревизор и вработените, a со цел ефективно извршување на поставените задачи . 

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

година  има  обука  од  48  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. 

9.   Финансиски информации 

    2013 

Вкупен приход (во ‘000 МКД)    1.970.495 

     
Поделба на приходот по услуги (%)     
 ревизорски услуги на годишни и 

консолидирани сметки 
  44,83% 

 дополнителни услуги на уверување во квалитет ‐ 
 даночни советодавни услуги    ‐ 
 други неревизорски услуги    55,17% 

Вкупно    100,00 % 



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

При ревизијата,  хонорарот се утврдува  според  големината на субјектот или проектот, 

бројот на предвидени часови и потребен број на извршители во тимот. 

Број 162‐100 

Скопје, 31 Март 2014 година 

МСФИ Ревизија ТП ‐ Скопје     

Овластен ревизор 

Жарко Михајловски 

   

 




