ММ РЕВИЗИЈА- РАДОВИШ
ТЕЛ 032/630-170, 078/572-048

www@mmrevizija.mk; info@mmrevizija.mk
РЕВИЗИЈА,ПРОЦЕНКА,КОНСАЛТИНГ УСЛУГИ

Во согласност со член 35 од Законот за ревизија во Република Македонија ( Службен
Весник на РМ бр. 158/2010…...23/2016), ТП ММ Ревизија-Радовиш, го објавува следниот:

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА

1. Опис на правната структура и сопственост
1.1 Име на субјектот
–
–
–
–
–
–

Целосен назив на сујектот : Трговец Поединец ММ РЕВИЗИЈА Стојна Станој
Здравева ТП Радовиш.
Седиште : ул. 8-ми Септември број 18 Радовиш.
Опис на правната форма : Трговец Поединец, ТП.
Датум, место на основање и регистрација и држава: 11.05.2007 година, Радовиш,
Република Македонија.
Регистарски број во регистарот на овластени ревизори-трговци Поединци при
Институтот на овластени ревизори на Република Македонија: ТП004.
Број на лиценца за работа за вршење на работи за ревизија издадена од Советот
за унапредување и надзор на ревизијата и датум на изадавање : 07, 25 Ноември 2013
година.
1.2 Број на Вработени

–
–

Број на вработени на ден 31 Март 2018 година: 4 лицa, од кои 4 на неопределено
полно работно време.
Број на вработени на ден 31 Декември 2017 година: 4 лицa, од кои 4 на неопределено
полно работно време .

1.3. Опис на сопственичка структура
–

Сопственик: Стојна Здравева.

1.4. Приоритетна дејност/главна приходна шифра
–

69.20- Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи; даночно советување.

1.5. Поврзани друштва
–
–
–
–
–

Број на друштва : 1.
Целосен назив: Друштво за услуги ММ СМЕТКОВОДСТВО & КОНСАЛТИНГ
ДООЕЛ.
Правна форма: Друштво со ограничена одговорност со едно лице ДООЕЛ.
Адреса на седиште: ул: 22-ри Октомври број 18 Радовиш.
Приоритетна дејност : 69.20-Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи;
даночно советување.

1.6. Годишно осигурување од одговорност согласно Законот за ревизија
- Сума на покривање по штетен настан :7.380.000,00 денари.
– Број на полиса: 312021000012.
– Осигурителна компанија : ВИНЕР Виена Иншуренс Груп АД Скопје.
– Период на осигурување: од 14.11.2017 година до 14.11.2018 година.
2. Опис на професионалната мрежа и правните структури и аранжмани во мрежата
каде што припаѓа
ММ Ревизија ТП делува како овластен ревизор на територијата на Република Македонија и не
припаѓа во некои професионални мрежи .
Канцеларијата е основана и работи со цел давање на услуги на коминтентите кои делуваат на
пазарот на Република Македонија.
3. Опис на Управувачката структура
ММ Ревизија ТП има еден управител- Стојна Здравева од Радовиш.
4. Список на услугите кои ги нуди ТП
–
–
–
–

Ревизорски услуги
Проценителски услуги
Консалтинг услуги.
Сметководствени услуги.

5. Опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет на ТП и изјава за
ефикасноста за функционирањето на овој систем
Системот на контрола на квалитет е воспоставен во согласност со Меѓународниот стандард за
контрола на квалитет 1, според кој ТП треба да воспостави систем на контрола на квалитет,
дизајниран на начин кој ќе обезбеди разумна сигурност дека ТП и неговиот персонал се
усогласени со професионалните стандарди, регулаторните и аконските барања и дека
издадените извештаи се соодветни на дадените околности.

ТП ги има воспоставено следниве процедури, како дел од Меѓународниот стандард за контрола
на квалитет:
 Професионални барања- персоналот на ММ Ревизија ТП треба да биде лојален на
принципите и независноста, интегритетот, објективноста, доверливоста и
професионалното однесување;
 Вештина и компетентност- персоналот на ММ Ревизија ТП треба да ги одржува
стручните стандарди и професионалната компетентност која се бара да им овозможи да
ги исполнат обврските со должно внимание.
 Пренесување на должност- ревизорската работа треба д а се пренесува на персоналот
кој има определен степен на образование и умешност која се бара во дадени околности.
 Консултации – политиката на ММ Ревизија ТП е дека секогаш кога е неопходно,
консултацијата во рамките или вон фирмата треба да се врши со оние кои располагаат
со соодвета стручност.
 Прифаќање и задржување на клиенти- политиката на ММ Ревизија ТП е да насочува
дејствување кон оценката на очекуваните клиенти и проверка на постојаните во текот
на работењето. Во донесувањето на одлука да се прифати или задржи определен клиент,
раководството треба да ја проучи независноста на фирмата и способноста правилно да
го услужи клиентот и да води сметка за неговиот интегритет.
 Проверување – политиката на ТП е да ја проверува перманентната адекватност на
оперативната ефективност на квалитетот на политиките и постапките.
 Давање на квалитетна услуга- со константно следење на правната и економската
регулатива, како и одржување на висок степен на професионално знаење.
 Независност при извршувањето на ревизорските ангажмани- со настојување во
текот на секојдневното работење ТП да ги идентификува и намалува на прифатливо
ниво на ризиците кои се појавуваат во врска со независноста.
Како еден од механизмите е навремено известување од страна на персоналот за ново настанати
ситуации кои би можеле да влијаат на независноста и превземањето на соодветни мерки од
страна на ТП. Освен тоа ТП на годишно ниво обезбедува изјава од страна на сите вработени за
работењето во согласност со етичките барања воспоставени од ТП.

Изјава од сопственикот на ТП за ефективноста на функционирањето на системот
за контрола на квалитет:
Јас, долупотпишаната Стојна Здравева сопственик на ТП ММ Ревизија изјавувам дека
усвоениот внатрешен систем на контрола на квалитет на ТП ефикасно функционира. Воедно
успешно се врши спроведување на пропишаните политики и процедури во работењето во
врска со внатрешниот систем на контрола на квалитет на ТП.
Радовиш, 30 Март 2018 година.
ММ Ревизија ТП
Сопственик, овластен ревизор
Стојна Здравева

6. Датумот кога е извршена последната проверка за уверување во квалитетот
на ревизорот согласно член 20 од Законот за ревизија.
6.1. Период кога е извршена контролата : 19-20 Септември 2016 година.
6.2. Период за кој се однесува контролата : 2015 година.
6.3. Предмет на контролата : проверка на системот на контрола на квалитет.
7. Список на субјекти на кои е извршена ревизија во текот на претходната година
а) Законски ревизии: ЈП ХС Злетовица Пробиштип, Алма дооел Кочани, Грдовјанка
доо Штип, Кинг Слот доо Кочани, Еко Циркон доо Скопје, ДА Буено дооел Штип, ОвернетДМД доо Скопје.
б) Договорни ревизии: Пан Интерфинансе дооел Скопје, Панел ЈТД Струмица,
Ламинекс дооел Скопје, Принце Холдинг дооел Скопје, Ерајсан дооел Штип, Каст дооел
Куманово, Дамил-2015 дооел Куманово, Експо Пласт дооел Куманово, ПЗУ Д-р Игнатовски
Скопје, Рипил-2007 дооел Прилеп, Рентакран ГТС дооел Скопје, Б-Хонеу дооел Скопје,
Кечам Институт дооел Скопје, Вегопром ЈТД Радовиш, Бест Интернационал доо Скопје и
Виал ЈТД Виница.
8. Изјава за независното работење на ТП со која се потврдува дека постојат
интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека
истите се спроведени
Јас, долупотпишаната Стојна Здравева, сопственик на ММ Ревизија ТП Радовиш, изјавувам
дека ТП работи независно и воедно потврдувам дека во ТП ММ Ревизија постојат интерни
процедури за ефикасна проверка на усогласеноста на независноста и дека истите успешно се
спроведуваат во работењето.
Радовиш, 30 Март 2018 година
ММ Ревизија ТП
Сопственик, овластен ревизор
Стојна Здравева

9. Изјава за политиката што ја следи ТП ММ Ревизија во текот на
претходната година
Јас, долупотпишаната Стојна Здравева, сопственик на ММ Ревизија ТП изјавувам дека
ТП ММ Ревизија ја следи политикта за континуирана едукација на овластениот ревизор и
вработените преку нивно учество на тренинзи, семинари и усовршување, а со цел ефективно
извршување на поставените задачи. Во 2015 година овластениот ревизор следеше обука за
континуирана професионална едукација во траење од најмалку 40 часа организирани од страна
на Институтот.
Радовиш, 30 Март 2018 година
ММ Ревизија ТП
Сопственик, овластен ревизор
Стојна Здравева

10. Финансиска информација за вкупниот приход остварен од ревизијата и
од други неревезорски услуги
Вкупен приход во 2017 година :
Поделба на приходот по услуги
- приходи од услуги на ревизија на
годишни и консолидирани сметки:

1.435.558,00 денари
( во денари)

(во %)

916.391,00

64%

- Приходи од дополнителни услуги
на уверување во квалитет:

/

/

- Даночни и советодавни услуги:

57.000,00

4%

462.167,00

32%

- Други неревизорски услуги
Вкупно :

Вкупен приход во 2016 година:

1.435.558,00

100 %

887.214,00 денари

Поделба на приходот по услуги

(во денари)

(во %)

- Приход од услуги на ревизија на
годишни и консолидирани сметки:

603.958,00

68 %

- Приходи од дополнителни услуги
на уверување во квалитет:

62.000,00

7%

- Даночни и советодавни услуги:

73.443,00

8 %

-Други неревизорски услуги

147.813,00

17 %

Вкупно :

887.214,00

100%

11. Основа по која се утврдува хонорарот (надоместокот) за извршената
услуга од страна на ревизорот
Основата по која се утврдува надоместокот за извршената услуга од страна на овластениот
ревизор се уредува во интерните акти донесени од ТП.
Хонорарот се утврдува врз основа на буџетираните потрошени работни часови за ангажманот,
зголемен за евентуални трошоци поврзани со самиот ангажман.
Радовиш, 30 Март 2018 година
ТП ММ Ревизија
Овластен ревизор
Стојна Здравева

.

