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1. Вовед

Службата за внатрешна ревизија во Скопски пазар АД Скопје функционира
како независен организационен дел на Друштвото, организирана од страна
на  Надзорниот  одбор  на  Друштвото  со  посебен  акт  број  02-1412  од
17.10.2010 година.

Основна цел на внатрешната ревизија е да врши проверка на усогласеноста
на интерните акти со позитивните законски прописи, регулативата, како и
оцена на системите за внатрешни контроли и управувањето со ризиците.
Внатрешната  ревизија  обезбедува  независно  и  објективно  мислење  до
органите  на  Друштвото  за  ефективноста  на  воспоставените  внатрешни
контроли и за адекватноста на системите за управување со ризиците.

Преку  анализа  и  проценка  на  ризикот  изразен  со  рангирањето  на
веројатноста  и  влијанието  на  поединечните  деловни  активности  и
организациони единици во Друштвото,  внатрешната ревизија ја  одредува
фреквентноста на вршење на ревизии на поединечните активности.

Службата  за  внатрешна  ревизија  на  Друштвото  изготвува  извештаи  од
извршените ревизии и ги доставува до одговорните лица на ревидираните
единици,  Управниот  одбор  и  Надзорниот  одбор.  За  своето  работење
изготвува полугодишен и годишен извештај.

Врз  основа  на  Член  10  од  Законот  за  изменување  и  дополнување  на
Законот за трговските друштва (Сл.Весник на РМ бр. 48/2010) и членовите
415-а, 415-б, 415-в и 415-г, како и донесена одлука од страна на Надзорниот
одбор на друштвото за организирање на служба за внатрешна ревизија на
Скопски пазар А.Д.  -  Скопје;  Службата за внатрешна ревизија поднесува
годишен извештај за период 01.01-31.12 2016 година.

Со почеток на календарската 2016 година и уредно изготвен годишен план
за работа службата отпочна со системски предвидените активности.
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Цел на годишниот извештај:

Обезбедување  навремени  информации  за  потребата,  придобивките  и
подобрувањето  на  ефикасноста,  економичноста  и  ефективноста  на
друштвото од функционирање на внатрешната ревизија.

Извештајот  за  работењето  на  службата  за  внатрешна  ревизија  е  во
согласност со предвидените одредби од актите - Одлука за формирање на
службата и ги содржи следните информации:

 опис на извршените ревизии на работењето на друштвото 

 оцена на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола

 наоди и предложени мерки на службата

 оцена на спроведувањето на мерките предложени од службата

 оцена на реализација на поставените цели со годишниот план за работа

 оцена на планираното време за контрола и евентуално одстапување и

 информации за извршени други активности

Внатрешната  ревизија,  тргнувајки  од  специфичноста  и  динамичноста  на
пазарот, појавата на пазарна заситеност, конкуренцијата, ризичниот профил
на друштвото, структурата на средствата и клучните деловни активности на
Скопски пазар АД, во текот на 2016 година своите активности ги насочи на
ревидирање на процесите, следење на оперативните ризици со ликвидност,
ажурност, точност и веродостојност на финансиските извештаи, доследност
во спроведување на постоечките акти на Друштвото.
Истовремено во најголем дел областите и системите кои беа предмет на
внатрешна  ревизија  беа  придружени  со  проверка  на  адекватноста  на
интерните контроли од страна на органите на управување.

Во текот  на  реализирање на  своите  активности,  службата  за  внатрешна
ревизија првенствено и единствено се раководеше од целите да обезбеди
независна  и  објективна  оценка  на  адекватноста  и  ефикасноста  на
системите  на  внатрешна  контрола,  како  и  на  адекватноста  со
воспоставените  процедури  на  друштвото,  нивната  усогласеност  при
тековното работење и во рамки на законската регулатива.
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2. Опис на извршени ревизии на работењето на друштвото

Во текот на календарската 2016 година, согласно годишниот план за работа,
реализирани се 13 поединечни ревизии, во следни области од работењето 
на Скопски пазар АД :

Служба за внатрешна ревизија страна     I   5



Годишен Извештај 2016 година

Органите на управување на друштвото: Надзорниот одбор, Управниот одбор
и  одговорните  директори  на  сектори,  преку  доставените  поединечни
извештаи на службата за внатрешна ревизија во текот на календарската
2016  година  редовно  и  навремено  се  информирани  за  наодите  и
позначајните идентификувани слабости од реализираните ревизии.

Во рамки на поединечните извештаи, како составен дел, јасно се изнесени
оперативните  ризици  од  идентификуваните  слабости,  алокација  на
одговорностите  и  укажаната  потреба  од  имплементација  на  дадените
препораки.

Статусот со имплементација на препораките и превземени мерки од страна
на одговорните во секторите / организационите единици се следи од страна
на  службата  за  внатрешна  ревизија  и  се  ажурира  степенот  на  нивна
реализација.

3. Оцена за планираното време за контрола и евентуално 
отстапување

Службата  ги  спроведе  планираните  ревизии  на  деловните  процеси  во
единиците на Друштвото во рамки на расположивото време и без поголеми
отстапувања  од  времето  планирано  за  контрола  со  Годишниот  план  за
работа на Службата.

Оценка  за  планираното  време  е  дека  истото  е  целосно  усогласено  со
годишниот план.
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4. Наоди и предложени мерки на службата за внатрешна 
ревизија

Следува  преглед  на  реализирани  ревизии  (со  ''наоди  и  мнение'',
''препораки,  предложени  мерки''  и  ''статус  /  оцена  на  спроведување  на
мерките предложени од службата за внатрешна ревизија'')

1. Ревизија на работењето на Сектор за заеднички услуги
за процесите поврзани со оптимално ажурно и точно работење, во согласност со Закон,

на Оддел за кадровски и општи работи

број на извештај бр.: 1-2016

наод и мнение

Според наше мислење, во Секторот за заеднички услуги, Оддел за општи и кадровски работи кај 
процесите со ажурно и точно работење постои разумно уверување за усогласеност на работењето во 
рамки на законот, напредно ниво на ажурност, и
добра интерна контрола од страна на органот на управување.

Препораки со 
предложени 
мерки

Образецот “Финансиско раздолжувањe”, кој се применува за работници на кои им престанува работниот
однос, целосно да се пополнува со сите предвидени рубрики, наведени во самиот образец. Воедно да се
дополни образецот и со рубрика вкупен долг како сума на претходно наведените рубрики.
Со сеопфатното пополнување на рубриките,  вклучувајки ја рубриката вкупен долг,  Друштвото ќе има
навремена и консолидирана информација со вкупно побарување од работниците на кои им престанува
работниот однос и ќе се минимизира ризикот од последователни ненаплатливи побарувања од работници.

статус ИМПЛЕМЕНТИРАНО

2. Ревизија на работењето на Сектор за пазари и недвижности,
за процесите поврзани со издавање деловен простор и постигнување 100% реализација

(издаден деловен простор, со навремена и целосна наплата)

број на извештај бр.: 2-2016

наод и мнение

Според наше мислење, кај Секторот за пазари и недвижности, кај гранката недвижности за процесите 
поврзани со издавање деловен простор и постигнување 100% реализација,
постои разумно уверување за усогласеност во работењето, како и утврдена точност и ажурност со добра 
интерна контрола од страна на органот на управување.

Препораки со 
предложени 
мерки

Проактивноста  за  издавање  на  слободните  локали  да  се  унапреди  со  листа  со  преферирани
потенцијално закупувачи. По одобрување на истата системски да се реализираат формални средби со
истите  и  изнајде  начин  за  отпочнување  деловна  соработка  и  издавање  на  слободните  локали.  За
реализираните  разговори  и  преговори  да  се  води  формален  записник  со  јасно  евидентирање  на
потребите со можностите на потенцијалните корисници и истите да се заведуваат во посебен регистар,
согласно кои понудата би се прилагодувала согласно пазарната побарувачка за локали под закуп. Да се
воведе рубрика “одговорен за наплата” со што ќе се обезбеди јасна поделба на одговорностите поврзани
со целосната и навремена наплата.

статус ВО ТЕК / ПРОГРЕС

3. Ревизија на работењето на Сектор за трговија и угостителство,
за процесите поврзани со управување со категории на производи и оптимизација на залихи

број на извештај бр.: 3-2016

наод и мнение

Според наше мислење, во Секторот за трговија и угостителство, кај процесите со оптимизација на 
залихите постои разумно уверување за усогласеност на работењето во рамки на законот, задоволително 
ниво на оптимизација, со исклучок на изолираните примери и добра интерна контрола од страна на 
органот на управување.

Препораки со 
предложени 
мерки

Да се обезбедат услови за  континуирана и  објективна евалуација на одговорните субјекти и спроведе
поврзување на корпоративните цели со личните цели на одговорните, истото во согласност со модел со
дефинирани  одредници  по  категории  на  производи.  Одговорните  Раководители  на  маркети  ,
координирано со Менаџерите за набавка и супервизија, да дефинираат формална листа кои се барани од
купувачите  а  моментално  има  out  of  stock,  и  да  им  се  им  се  возобнови  застапеноста  на  продажна
полица.Делестација  (чистење)  на  необртни  производи,  да  се  спроведува  квартално  со  што  би  се
ослободиле  средства  за  набавка  на  добро  продавани  и  барани  производи.Можноста  за  увид  во
материјална залиха на производи по маркети и магацин, да биде активна за маркетите, со што ефективно

Служба за внатрешна ревизија страна     I   7



Годишен Извештај 2016 година

ќе  се  оптимизираат  залихите  по  маркет.Да  се  реализира  континуирана  неделна  синхронизација  на
залихите согласно побарувачката, истата плански усогласена со дефинирано оптимално ниво залиха по
производ. Дел од вишокот лоциран во маркетот, да биде пренесен во маркети каде има објетивна потреба
за истиот или остатокот да се врати кон соодветните добавувачи.

статус ВО ТЕК / ПРОГРЕС

4. Ревизија на работењето на Сектор за пазари и недвижности,
за процесите поврзани со контрола на усогласеност на слободни тезги на лице место во однос на објавени и

контрола на процес при сторнирање фактури.

број на извештај бр.: 4-2016

наод и мнение

Според наше мислење, кај Секторот за пазари и недвижности,
а) за процесите поврзани со контрола на фактичка состојба со слободни тезги, ажурна и точна објава во 
споредба со фактичка состојба на лице место, постои разумно уверување за усогласеност и добро 
поставена организациона структура ;
б) за процесите поврзани со контрола на сторнирани фактури постои разумно уверување за оптимално 
ниво на ажурност и редовна ефективна контрола од страна на одговорните и овластени лица.

Препораки со 
предложени 
мерки

Навремено да се ажурира списокот со слободни тезги во п.ц. Пазар Ѓорче Петров , со 2759 и 2731 кои не
се објавени како слободни и истите се без наплата.Наплатата со непостоечки броеви на тезга да не се
применува во пракса, односно да се лоцира автентичен број за секоја тезга со 4 карактери од која се
наплатени приходите (за тезга број 0, 1, 2, 3 и 415120).Програмата за наплата на пазари да се подобри со
можност  за  генерирање  прегледи  согласно  потреби  на  раководителите  и  контролата  со  генерирање
картици по тезги и пазари (со вкупна наплата по сите основи).Да се подготви и прати барање до Сектор за
информациска  технологија  со  јасно  наведен  тип  на  менаџерски  и  контролни  прегледи,  потребни  за
поефикасно работење.

статус ВО ТЕК / ПРОГРЕС

5. Ревизија на работењето на Сектор за трговија иугостителство,
за процесите поврзани со успешно остварување на корпоративните цели исанација / 

ревитализација на деловни единици загубари

број на извештај бр.: 5-2016

наод и мнение
Според наше мислење, кај Секторот за трговија и угостителство, постои разумно уверување за 
превземени активности, ревитализација на загубари, како и утврдена точност и ажурност со добра 
интерна контрола од страна на органот на управување.

Препораки со 
предложени 
мерки

Тактичко  ниво на менаџмент,  проактивно да иницира  комуникација  и преговори со Добавувачите за
обезбедување  подобри  услови  за  набавка  на  атрактивни  производи  кои  се  барани  од  почитуваните
купувачи.  Со  иницијативата  да  се  подобри  асортиманската  застапеност  и  спроведе  наменско
маркетирање во променети услови на делување.Да се подобри асортиманот со производи по маркетите.
Раководителите по маркети во соработка со Менаџерите за набавка и супервизија да водат регистар со
фреквентни производи кои не се застапени на полица и истите да се обезбедат, набават и позиционираат
во продажен простор.Редовно на секои 3 месеци да се спроведува чистење на необртни производи и
истите да се вратат на одговорните добавувачи и обезбеди финансиско одобрение за повратот со што би
се отворила можност за набавка на добро продавани, фреквентни и барани производи.Да се применува
објективен систем со месечна евалуација на одговорните субјекти во процесот на набавка и продажба и
утврди степенот на успешност,
согласно однапред договорени и планирани клучни индикатори на перформанси.

статус ВО ТЕК / ПРОГРЕС

6. Ревизија на работењето на Сектор за пазари и недвижности,
за процесите поврзани со контрола на усогласеност на издадени тезги и

ажурна наплата на отворени побарувања

број на извештај бр.: 6-2016

наод и мнение Според наше мислење, за процесите поврзани со усогласено и ажурно фактурирање и наплата на 
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издадени тезги, постои разумно уверување за оптимално ниво на усогласеност со нагласување на 
изолираните случаи на парцијална наплата на фактури за издадена тезга. За процесите во врска со 
водење на точна и ажурна евиденцијаo на работната документација исто така постои разумно уверување 
за оптимално ниво на усогласеност, со мало подобрување кај одредени пазари во ажурното водење 
евиденција на слободни тезги и уште подобра контрола на списоците со промени.

Препораки со 
предложени 
мерки

Контролорите при секоја посета редовно да ја следат состојбата со објавени слободни тезги, како би се 
превенирало изложување на трговска стока од страна на корисниците на соседни тезги, односно ако се 
утврди таква појава за истите да се реализира дневна наплата;
За секоја промена на статусот на тезгите и останатите работни настани да се информира со дневна 
ажурност.
Кај наплатата на фактури која се реализира во делови, секој деј веднаш да се евидентира во дневниот 
извештај за наплата:
Сите видови на наплата да бидат во согласност на официјалниот ценовник и во случај на дополнителни 
услуги, во истиот ажурно да се усогласат цените;
Спроведување на мал инвестиционен зафат на пазар Драчево за модернизација и реорганизација на 
поставеноста на тезгите во делот во кој се позиционирани тезгите со текстилни производи;
Да се засилат иницијативите за обезбедување помош од инспекциските служби за отстранување на 
дивите продавачи на пазар Ченто, како и ангажирање на надворешна фирма за чистење на надворешен 
простор на истиот пазар.
При верификација на списокот со промени истиот да се исконтролира дали ги содржи потребните 
податоци, меѓу кои и причините за промена, да се наведе датумот на прием на истите и покрај потписот да 
се наведе цело Име и Презиме.

статус ВО ТЕК / ПРОГРЕС

7. Ревизија на работењето на Сектор за трговија и
угостителство, за процесите поврзани со оптимизација на залихи

број на извештај бр.: 7-2016

наод и мнение

Според  наше  мислење,  во  Секторот  за  трговија  и  угостителство,  кај  процесите  со  оптимизација  на
залихите постои разумно уверување за усогласеност на работењето во рамки на законот, задоволително
ниво  на  оптимизација,  со  исклучок  на  изолираните  примери  и  добра  интерна  контрола  од  страна  на
органот на управување.

Препораки со 
предложени 
меркипрепораки

Да се задолжат одговорните раководители на подружници каде е лоциран вишок на залиха,  истата
плански  да  биде  усогласена  до  дефинирано  оптимално  ниво  и  со  примена  на  напреден  модел
позиционирање на продажните полици согласно прометот.
Дел од вишокот кој е побаруван од други подружници да биде пренесен, а остатокот да се врати кон
соодветните  добавувачи.Раководителите  на  маркети  во  соработка  со  Менаџерите  за  набавка  и
супервизија, да изготват барање за програм за оптимизација на залихи, кој ќе дава можности за подобро
управување со залихи и минимизирање на појавите со out of stock и over stock. Барањето, во дефиниран
рок, да се реализира од страна на секторот за информациска технологија.
Исто  така  да  се  реши  проблемот  со  залихата  на  Макси  Д  Мичирин  во  програмата  Комерцијални
Извештаи.Да се реализира периодично процес со делестација (чистење) на необртни производи, со што
би се ослободиле средства за набавка на добро продавани и барани производи.Маркетите да добијат
можност за преглед на материјална залиха на производи по маркети и магацин, со што поефективно ќе
може  да  се  оптимизираат  залихите  помеѓу  маркетите.да  се  изработи  модел  со  јасно  дефинирани
одредници по категории, со што ќе се обезбедат услови за  континуирана и објективна евалуација на
одговорните субјекти и спроведе поврзување на корпоративните цели со личните цели на одговорните.

статус ВО ТЕК / ПРОГРЕС

8. Ревизија на работењето на Сектор за заеднички услуги
за процесите поврзани со оптимално ажурно и точно работење, во согласност со Закон, особено

за активностите поврзани со водење евиденција на имотот на Друштвото

број на извештај бр.: 8-2016

наод и мнение

Според наше мислење,  во Секторот за  заеднички  услуги,  кај  процесите повразни  со имотно  правни
работи  и  обезбедување  ажурно,  точно  работење  постои  разумно  уверување  за  усогласеност  на
работењето во рамки на законот, напредно ниво на ажурност, и
добра интерна контрола од страна на органот на управување.
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Препораки со 
предложени 
меркипрепораки

Да се  продолжи до  добрата  меѓусекторска  соработка  со  цел ефективно  и  ефикасно владеење со
имотот. Редовно следење на купопродажбите и евидентирање во програмите за основни средства и
финансово работењена сето она што било предмет на купопродажба, како градежно земјиште, така и
деловните објекти и згради, се со цел да се евидентира реалната слика на имотот на друштвотоод
кадепроизлегува  точна  пресметка  на  амортизацијата  и  други  позиции  од  сметководствената
евиденција.  
Деловен простор при изготвување на конечната фактура за продажба на недвижен имот да наведува
посебни ставки за деловен простор и земјиште изразено во метри квадратни и вредност, како и достава
на целосна пропратна документација. Да се усогласи документацијата за соработникот од утврдениот
случај согласно член 460 од зтд и примена на член 455 од зтд.

статус ВО ТЕК / ПРОГРЕС

9. Ревизија на работењто на Сектро за маркетинг,
за процесите поврзани со навремена, точна и целосна наплата на отворените побарувања по сите основи

број на извештај бр.: 9-2016

наод и мнение
Според наше мислење, во Сектор за маркетинг, кај процесите поврзани со навремена, целосна и точна
наплата постои разумно уверување за усогасеност во работењето, напредно ниво на ажурност и добра
интерна контрола од страна на Органот на управување.

Препораки со 
предложени 
меркипрепораки

Да се продолжи со мерките за наплатливост на побарувањата, а таму каде има потреба мерките да се
засилат. Да се возобнови соработката со моментално пасивните соработници. Квартално сложување
на маркетинг приходите евидентирани во Сектор за маркетинг со сметководствена евиденција.

статус ВО ТЕК / ПРОГРЕС

10. Ревизија на работењето на Сектор за пазари и недвижности,
за процесите поврзани со контрола на усогласеност на слободни тезги на лице место во однос на објавени и

водење на точна и ажурна документација

број на извештај бр.: 10-2016

наод и мнение

Според наше мислење, за процесите поврзани со контрола на усогласеност на слободни тезги на лице
место во однос на објавени, постои разумно уверување за оптимално ниво на усогласеност. За процесите
со водење на точна и ажурна документација исто така постои разумно уверување за оптимално ниво на
усогласеност.

Препораки со 
предложени 
меркипрепораки

Во  соработка  со  Сектро  за  информациска  технологија  да  се  изнајде  решение  како  не  би  имало
дуплирање броеви на тезги, поточно изнаоѓање на автентичен број. Да се продолжи добрата деловна
практика и помош меѓу колегите од пазарите за подобра наплата. Контролорот да продолжи со добрата
деловна пракса на редовно вршење контроли и ажурно информирање на одговорниот Директор на
сектор. Кога има наплата на струја на повеќе тезги наеднаш, истите да се фискализираат посебно една
по една, а не збирно како во одредени случаи била досегашната пракса.

статус ВО ТЕК / ПРОГРЕС

11. Ревизија на работењето на Сектор за трговија и
угостителство,  за процесите поврзани со навремена, точна и
целосна наплата на отворените побарувања по сите основи

број на извештај бр.: 11-2016

наод и мнение

Според наше мислење во Сектор за трговија и угостителство, кај процесите поврзани со навремена, точна 
и целосна наплата на отворени побарувања, постои разумно уверување на усогласеност во работењето во 
рамки на законот, добро превземени мерки за точна и целосна наплата на побарувањата, координирана и 
синхронизирана меѓусекторска соработка и добра интерна контрола од страна на Органот на управување.

Препораки со 
предложени 
меркипрепораки

Позачестени (на два месеци) проверки на списоците со фактури, како би се остварил висок процент на 
наплата на побарувањата. Да се продолжи со добрата деловна пракса на редовно компензирање, таму
каде реално постои можност. Да се воведе и примени рубрика во финансискиот документ – фактура за 
вкупно отворен долг и доспеан долг, со што ќе се примени системско решение со воведена 
превентивна контрола.

статус ВО ТЕК / ПРОГРЕС
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12. Ревизија на работењето на Сектор за трговија и угостителство, профитни центри, структура.
Планирани активности за ревитализација, подобрување на ниво на чист приход,

утврдување ефекти од нивно следење

број на извештај бр.: 12-2016

наод и мнение
Според наше мислење, во Сектор за трговија и угостителство, постои разумно уверување за наменски 
превземени активности, ревитализација на дел од загубарите, како и утврдена точност, ажурност и 
пренос на информации со добра интерна контрола од страна на Органот на управување

Препораки со 
предложени 
меркипрепораки

Да се дефинира листа со подобни партнери – производители на добра, да се воспостави партнерска
соработка за значајно подобрување на асортиманската застапеност на производи во маркетите и да се
склучат договори за истата.
Нудење на простор за изнајмување (кај  подобни соработници) за врвна продажба на производи од
одредена категорија и обезбедување на приоритетен пласман на истите. Дефинирање на историски
најпродавани производи од ТОП 300 и нивна возобновена застапеност во асортиманот.
Заедничкото  изнаоѓање решение за  подобрување на  соработката,  како  континуиран  процес,  да  се
реализира со одредени соработници со цел обезбедување подобри услови на атрактивни производи
барани од почитуваните купувачи.

статус ВО ТЕК / ПРОГРЕС

13. Ревизија на работењето на Сектор за пазари и недвижности, за процесите поврзани со 
навремена, точна и целосна наплата на отворени побарувања во гранка недвижности

број на извештај бр.: 13-2016

наод и мнение

Според  наше  мислење  за  процесите  поврзани  со  навремена,  точна  и  целосна  наплата  на  отворени
побарувања во Сектор за пазари и недвижности, во гранка недвижности, постои разумно уверување за
оптимално ниво на усогласеност. Се превземаат сите потребни активности за целосна, точна и навремена
наплата на отворените побарувања и постои координирана,  синхронизирана меѓусекторска соработка.
Присутна е интерна контрола на високо ниво од страна на Органот на управување, а со тоа и одржување
на високо ниво на информираност за тековните состојби.

Препораки со 
предложени 
меркипрепораки

Понатамошно огласување на неатрактивниот деловен простор и постојана комуникација со нудење на
истиот. Одржување на плодната соработка меѓу двете гранки на недвижности и пазари во рамките на
Секторот и нејзино  интензивирање во делот со нудење слободен деловен простор на реномирани
потенцијални субјекти со користење на публикацијата 200 најуспешни фирми.
Повремени (месечни) проверки и сигнализирање на ненаплатливите износи како би можеле истите да
се пријават за отпис и за тоа да се донесе одлука.. Понатамошно зајакнување на соработката меѓу сите
наведени служби и навремено информирање за сите новонастанати промени.

статус КОНТИНУИРАН ПРОЦЕС

5. Оцена на спроведувањето на мерките предложени од 
страна на службата за внатрешна ревизија

Службата  за  внатрешна ревизија  во  извештајниот  период врз  основа  на
наодите издаде 39 препораки кои се  однесуваа на деловните процеси и
деловните единици во Друштвото. Наодите и препораките беа прифатени
од страна на Надзорниот одбор на Друштвото. Внатрешната ревизија врши
редовна проверка на реализација на дадените препораки по извршените
поединечни ревизии. За наодите и препораките од извршените ревизии се
води статус на нивна имплементација.
Од контрола на спроведување на препораките, внатрешната ревизија оцени
дека најголем дел од предложените мерки се имплементирани и во фаза на
реализација,  а  истите  ќе  бидат  предмет  на  контрола  и  мониторинг  на
Службата се до нивно конечно реализирање.
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6. Проценка на можни ризици - степен на изложеност

Согласно извршените ревизии во 2016 година, следува рамковен преглед со
проценка на можни ризици и проценет степен на изложеност на друштвото. 
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7. Информации за извршени други активности

Во текот на 2016 година, службата за внатрешна ревизија беше активно 
вклучена во реализирање на значајни проекти и тековни активности:

 Евалуација на нивото со услуга на вработени во малопродажба

 Следење на реализација по месеци во однос на План 2016 година
(следење на промет, чист приход и трошоци),

 
 Проверка и контрола на оперативните залихи по профитните центри на Друштвото,

 Мерење на ефектите од реализираните маркетинг активности
(степен на успешност и утврдување кои активности се најефективни),

 Мониторинг на трошоците по профитни центри и навремено укажување за утврдени
аномалии со препорака истите да бидат решени
(тренд на трошоци за електрична енергија, вода, вработени, канцелариски 
материјали, и.т.н., утврдување ПИКови и реагирање за нивно решавање),

 Логистика за подобрување на ликвидноста преку
повремена проверка со навремената наплата на фактурирана стока и услуги и
навремено пратење на соодносот со залиха во однос на вкупен долг по добавувач,

 Во согласност со IPPF Стандард 1311 Internal Assessment,
спроведена и реализирана е проценка со дефиниција, етички кодекс и стандардите 
за внатрешна ревизија, при што е обезбедено ниво со генерална усогласеност.

Во  рамки  на  своите  дополнителни  активности,  службата  за  внатрешна
ревизија  е  повремено  ангажирана  за  обезбедување  на  независни  и
објективни  советодавни  услуги  за  одредени  прашања  на  барање  на
менаџментот, зема активно учество во разгледување на нацрт програми и
планови за развој и останати проекти.
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8. Учество на семинари, обуки и работилници

Во текот на 2016 година, беа реализирани следните активности за

обезбедување ,,CPE,, континуирана професионална едукација:

 Во Ноември 2016 година, номиниран и едногласно избран за
Потпретседател на Здружение на внатрешните ревизори на Македонија

 Активен Член на Управен одбор во Здружение на

внатрешните ревизори на Македонија ,,ЗВРМ,, / дел од глобалното

семејство The Institute of Internal Auditors ,,THE IIA Global,,.

https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx   http://aiam.org.mk/ 

 Работилница
,,РЕВИЗИЈАТА КАКО ПРЕДИЗВИК НО И ОБВРСКА ЗА ПРОВЕРКА 
ДАЛИ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ СЕ РЕАЛНО И ОБЈЕКТИВНО 
ИЗГОТВЕНИ”

Предавач: Бранислав Гулев, Државниот завод за ревизија
Март 2016 година, организиран од Институт КОНЦЕПТ, Скопје

 Стартуван процес за CIA сертификација (Certifued Internal Auditor)
во рамки на глобаниот институт ,,THE IIA Global,,

CIA Experience Verification Form Approved
Education Requirement Completed and Approved
Character Reference Form Approved
Eligibility Requirements Passed

 Учество во организација на 3та конференција
 ,,РИЗИКОТ ВО НАШИОТ УНИВЕРЗУМ”,
повеќе од 25 Предавачи експерти предаваа за управувањето, менаџментот 
на ризик и интерните контроли, Октомври 2016 година,
организирана од Здружение на внатрешните ревизори на Македонија
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Годишен Извештај 2016 година

 Учество во организација на обука  26ти и 27ми Декември 2016
 ,,TRUSTED ADVISOR — Operational Auditing”,
Предавач: Слободан Димитровски, CIA, CGAP, CCSA,
организирана од Здружение на внатрешните ревизори на Македонија

 Обука
,,РЕВИЗОРСКИ ПРИМЕРОК””
Предавач: м-р Тања Тасевска, IDITSCD CFE ОДР ОЈС
Ноември 2016 година, организирана од Здружение на внатрешните 
ревизори на Македонија

 Стручна литература

Internal Auditor Magazine
Newsletters of Internal Auditors
Tone at the Top
https://na.theiia.org/periodicals/Pages/Periodicals.aspx

 Книги од програмата ''The IIA's CIA Learning system''

"The internal Audit Activity's Role in Governance, Risk and Control"
"Conducting The Internal Audit Engagement"
"Business analyses and information technology"
"Business management skills".,

Континуираната професионална едукација има за цел обезбедување и

одржување на еден од четирите столба на Етичкиот кодекс = компетентност,

а кои се постигнува и преку напредно ниво на обука за сите законски

промени, тековни работи и новини во рамките на ревизијата, организирани

во соработка со овластени и реномирани центри на знаење.
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9. Оцена на реализација на поставените цели со годишниот 
план за работа

Службата за внатрешна ревизија како примарна цел во реализирањето на
Годишниот план за 2016 година беше фокусирана на ефикасно и ефективно
реализирање на планираните ревизии во рамки на времето и ресурсите кои
ги имаше на располагање, настојувајки при тоа да се постави и развива
квалитетот на ревизорската работа и самите резултати кои произлегуваат
од истата.

Службата за внатрешна ревизија, во текот на 2016 година, во најголем дел
се придржуваше на планираните редовни ревизии и во рамки на акциониот
план за нивно реализирање.

Согласно годишниот план за работа на службата за внатрешна Ревизија,
одобрен,  презентиран  и  прифатен  од  Надзорниот  Одбор  на  Друштвото,
реализирани се 13 планирани ревизии,  со што се покриени планираните
деловни процеси и сегменти за од тековната година.
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10. Оценка на адекватноста и ефикасноста на системите за 
внатрешна контрола

Внатрешната контрола претставува постојан и континуиран процес кој  се
реализира на секое ниво во друштвото, од страна на Органот на Надзор,
Органот на Управување, менаџментот и сите вработени.  Дизајниран е да
обезбеди  разумна  сигурност  за  постигнување  на  следните  цели:
Заштита  на  капиталот  и  вредноста  на  средствата  на  Друштвото,
Подобрување  на  севкупното  работење,  Изработка  на  точни  финансиски
извештаи, Зголемување на ефикасноста, ефективноста и на управувањето,
Подобрување на  економичноста,  Усогласеност  со  интерните  политики на
Друштвото и Усогласеност со законите и регулативата.

Системот  на  внатрешна  контрола  е  динамичен  процес  подложен  на
промена  согласно  потребите  и  се  унапредува  зависно  од  промените  во
законската  регулатива,  Актите  на  Друштвото,  воведувањето  на
оптимизација  на  одредени  процеси  и  затоа  претставува  значајна
компонента при управувањето и поставувањето на сигурна стабилна основа
за работењето на Друштвото.

Службата  за  внатрешна  ревизија  при  оценување  на  адекватноста  и
ефикасноста на системите за интерна контрола се раководеше од следните
значајни модули и цели на системите за интерна контрола:

 Дали ревидираните процеси / системи или активсности се регулирани со
интерни процедури и дали истите се во согласност со законската регулатива и 
деловната политика на друштвото.

 Дали е имплементирана адекватна поделба на овластувањата и одговорностите на 
вработените во организационите единици на друштвото, а носители на 
ревидираните работни процеси / системи, се цел минимизирање на можност од 
конфликтни должности и одговорности и елиминирање на ризик од намерни и 
ненамерни грешки со злоупотреби. На начин со кој се обезбедува ефикасна 
контрола на управување со ризици кон кои е изложен ревидираниот процес.

 Дали воведените системски контроли за работењето се доволни, сигурни и 
безбедни, да спречат намерни и ненамерни грешки и злоупотреби. Дали се доволно
ефикасни да ги минимизираат ризиците во работењето.

 Дали системот за интерна контрола на Друштвото овозможува препознавање и 
проценка на значајни ризици на кои е изложено Друштвото, како на пример: 
ликвиден, оперативен и кредитен ризик, но и други ризици на кои се изложени 
деловните процеси и работењето на Друштвото.
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МИСЛЕЊЕ

Согласно  реализација  на  поединечните  планирани  ревизии  во  текот  на
календарската 2016 година, од изведените ревизорски докази, врз основа
на контрола на репрезентативен примерок на ревидираниот материјал:

Службата за внатрешна ревизија го потврдува стекнатото
разумно убедување дека интерниот контролен систем на друштвото е 
во најголем дел адекватно имплементиран во насока на минимизирање 
на значајните материјални ризици кои се карактеристични за работењето на
дејностите на друштвото, а во насока на подобро ефикасно, ефективно и
економично работење.
Воедно го потврдуваме стекнатото разумно убедување дека постои 
точност и усогласеност на административната, оперативна и финансиска 
документација во работењето.

Скопје, 30 Декември 2016 година   Служба за внатрешна ревизија

  Горан Дамевски
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