
 
 
 
Согласно член 35 од Законот за ревизија (Сл.весник на РМ 
158/2010,135/2011,188/2013) Друштвото за ревизија и консалтинг РЕВИЗИОНС ДОО 
Скопје објавува  
 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА 2013 ГОДИНА 

     

1. Опис на правната структура и сопственост  
Друштвото за ревизија и консалтинг РЕВИЗИОНС ДОО Скопје е регистрирано според 
законските прописи на Република Македонија и работи врз основа на Решение за 
издавање на дозвола за вршење на работи на ревизија  број 11-20162/2 од 
03.09.2007 издадено од Министерот за финансии на Република Македонија. 
Друштвото има добиено Лиценца за работа за вршење на работи на ревизија број 17 
од 27.09.2013 година од Република Македонија Совет за унапредување и надзор на 
ревизјата. 
Сопственици на друштвото се: 
- Зорица Арсовска со 50% удел и 
- Снежана Ристова - Трифуноска со 50% удел. 

 
2. Опис на професионалната мрежа и правните структурни аранжмани во 

мрежата каде припаѓа 
Друштвото за ревизија и консалтинг РЕВИЗИОНС ДОО Скопје ја обавува својата 
дејност на територија на Република Македонија и дава услуги на коминтенти кои 
делуваат на истата територија и не е член на меѓународна професионална мрежа. 
Друштвото е член на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија - 
Скопје. 
 
3. Опис на управувачката структура 
Зорица Арсовска и Снежана Ристова - Трифуноска се управители на друштвото, кои 
воедно се и овластени ревизори. 

 
4. Опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет на друштвото за ревизија 

и изјава од овластениот надлежен орган на Друштвото за ефективноста на 
функционирањето на овој систем 

Политиките и постапките за контрола на квалитетот на работа во Друштвото за 
ревизија и консалтинг РЕВИЗИОНС ДОО Скопје се донесени и усвоени врз база на 
барањата на Законот за ревизија во Република Македонија како и прифатените и 
објавените Меѓународните стандарди за ревизија. 
Внатрешниот систем на контрола на квалитет на РЕВИЗИОНС ДОО Скопје е 
воспоставен во согласност со Меѓународниот стандард за контрола на квалитет 1- 
Контрола на квалитет на фирми кои вршат ревизии и проверки на историски 
финансиски информации и други ангажмани за уверување и поврзани услуги и 
Меѓународниот стандард за ревизија 220 - Контрола на квалитет на ревизии на 
историски финансиски информации. 
Контролата на квалитетот на ревизорската работа се имплементира како на ниво на 
друштвото за ревизија, така и на секоја поединечна ревизија. 
 



 
 
Врз основа на барањата на Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за 
ревизија, изјавуваме дека Друштвото за ревизија и консалтинг  РЕВИЗИОНС ДОО 
Скопје во своето работење се придржува кон политиките и процедурите кои го 
сочинуваат внатрешниот систем на контрола на квалитет на друштвото и дека истиот 
ефективно функционира. 
 
5. Датум кога е извршена последна проверка за уверување во квалитетот на 

ревизорот согласно член 20 од Законот за ревизија 
Проверка за уверување на квалитетот  е извршена во март 2013 година од страна на 
овластени лица на Институтот на овластени ревизори на РМ. 
 
6. Субјекти на кои е вршена ревизија во 2013 година 
Друштвото за ревизија и консалтинг РЕВИЗИОНС ДОО Скопје во текот на 2013 година 
изврши законски и договорни ревизии на финансиски извештаи и консолидирани 
финансиски извештаи, ревизии на поединечни финансиски извештаи на проекти, 
ангажмани за извршување на договорени постапки во врска со финансиски 
информации и советодавни услуги. 
а) Субјекти на кои се извршени ревизии на финансиски извештаи и консолидирани 
финансиски извештаи се: 
Агенција за регулирање на железничкиот сектор Скопје, Дени Интернационал ДООЕЛ 
Скопје,  Кромберг & Шуберт Македонија ДООЕЛ Скопје, Македонија сообраќај АД 
Скопје, Маклеасе ДООЕЛ Скопје, ПрајсвотерхаусКуперс ДООЕЛ Скопје, Ремонт на 
пруги АД Скопје,  СИЗ Македонија Сообраќај Америт Скопје,  Хартпром ДОО Скопје.   
б) Субјекти на кои е извршена ревизија на поединечни финансиски извештаи на 
проекти се: 
Универзитет Американ Колеџ Скопје и ИДСЦС Скопје. 
в) Субјекти на кои е реализиран  ангажман за извршување на договорени постапки 
во врска со финансиски информации од донации за проекти финансирани од 
меѓународни институции се: 
Совет за радиодифузија на РМ Скопје, Македонско здружение за заштита при работа 
Скопје, Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство Глас 
против насилство Скопје, Центар за неформално образование Триаголник - Скопје. 
Извршени  се и ангажмани за поврзани услуги во врска со финансиски информации 
на   5 субјекти.  
 
7. Изјава за независно работење со која се потврдува дека постојат интерни 

процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се 
спроведени 

Друштвото за ревизија и консалтинг РЕВИЗИОНС ДОО Скопје изјавува дека постојат 
интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се 
спроведуваат. 
 
8. Изјава за политиката што ја следи друштвото за ревизија во текот на 

претходната година 
РЕВИЗИОНС ДОО Скопје изјавува дека ја следи политиката за континуирана 
едукација на овластените ревизори и вработените. 
 



 
 
Согласно Законот за ревизија овластените ревизори во текот на 2013 година имаат 
посетено  обука за континуирана професионална едукација во траење од најмалку  
40 часа организирана при ИОРРМ. Овластените ревизори и вработените  се 
едуцираат преку учество на обуки, семинари и следење на стручна литература од 
областа на сметководството и ревизијата.  
 
9. Финансиски информации за вкупниот приход остварен од ревизијата и други 

надоместоци во 2013 година 
 

Опис на приходот                Износ во МКД во  % 

Услуги на ревизија                                    2.023.064         93,77 

Дополнителни услуги на  
уверување во квалитет 

                                                        
                                                  - 

               
                - 

Советодавни услуги                                       134.400           6,23 

Други неревизорски услуги                                                   -                - 

Вкупно:                                    2.157.464       100,00 

 
 
10. Информации за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот 

ревизор 
Примањата на овластените ревизори во Друштвото за ревизија и консалтинг 
РЕВИЗИОНС ДОО се врз основа на: 

 Бруто плата согласно договорот за работа и 

 Дивиденда согласно учеството на секој од овластените ревизори во 
капиталот на Друштвото. 

 
 

               

Скопје, 31.03.2014 
        

 
Управители:  

        
       Зорица Арсовска     

     
          

       Снежана Ристова-Трифуноска 

        


