
 

 

Согласно барањата на член 35 од Законот за ревизија во Република Македонија (Сл.Весник 
бр.158/2010 oд 09.12.2010), друштвото за ревизија објавува  
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1. Опис на правната структура и сопственост 

   
Ефект-плус како ревизорско друштво е регистрирано во Република Македонија, согласно 

сите одредби предвидени со Законот за ревизија и со прифатените меѓународни принципи и 
стандарди. Друштвото Ефект плус е основано во 2002 година,како прво Друштво за ревизија во 
регистарот при Министерството за финансии и како прво ревизорско друштво во регистарот на 
ревизорски друшта во Министерството за финансии, со дозвола за работа од Март, 2002 година. 
Основано е од тројца професионалци посветени на сметководството и ревизијата како трговско 
друштво со ограничена одговорност. 

 
  Според претежна дејност се распределува во сметководствени, книговодствени и работи 
со проверка на сметките и билансите, консултации во врска со данокот. 
 
 Во 2012 година друштвото отпочнува како друштво во сопственост на две физички лица, 
овластени ревизори на Република Македонија: 

 
Ред.Број Назив и седиште на основачот   Број и датум на актот за основање 

1 Стамен Стојановски од Скопје   01/2002 од 12.03.2002 

2 Николаки Миов од Скопје 01/2002 од 12.03.2002 

 
 Во 2012 година г-динот Стамен Стојановски истапува од друштвото и Миов Николаки 
останува единствен оснивач. 
 

2. Опис на професионалната мрежа и правните и структурни аранжмани во 
мрежата каде што припаѓа  

 
 Ефект плус е самостојно трговско друштво во сопственост на оснивачите и не припаѓа на 
мрежа ниту има структурни аранжмани од било кој вид. 
 

 

3. Опис на управувачката структура на друштвото за ревизија  
 

 Дипл.Еcc Миов Николаки-овластен ревизор е управител и оснивач на друштвото за 
ревизија Ефект плус 

Дипл.Еcc Кристина Тилиќ- овластен ревизор  е има статус на  партнер во друштвото за 
ревизија Ефект плус  

 
 
  
 
 
 
 
 
 



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

    Друштвото  во системот на контрола за квалитет се води од барањата на Меѓународниот 
стандард за контрола на квалитет 1 - Контрола на квалитет на фирми кои работат на ревизии и 
прегледи на историски финансиски информации и други ангажмани за уверување и поврзани 
услуги ( Ефективен од Јуни, 2006 година) кој бара од нас да воспоставиме систем на контрола на 
квалитет дизајниран да обезбеди разумно уверување дека фирмата и нејзините вработени се во 
согласност со професионалните стандарди законските барања, и дека издадените извештаи се 
соодветни во дадените околности. 
 Истовремено при ангажманите се придржуваме до МСР 220 според кој тимот во рамки на 
ангажманот треба да вклучи процедури на контрола на квалитет кои се применливи на 
соодветниот ревизорски ангажман. 
  
Основните цели на политиките и постапките за контролата на квалитетот на ревизорската 
работа кои се усвоени од страна на друштвото се следните: 
 

- придржување до професионалните барања 
- одржување на вештините и компетентноста 
- пренесување на должности на соодветен персонал 
- делегирање на надлежности 
- консултации со соодветни лица 
- адекватна политика на прифаќање и задржување на клиенти 
- надгледување 

 
 

5. Изјава од овластениот надлежен орган за ефективноста на неговото 
функционирање од аспект на контролата на квалитет 

 

 
Како основач и управител на друштвото за ревизија „Ефект плус“ Дооел, изјавувам дека 

друштвото доследно се придржува на барањата  на внатрешниот систем за контрола на 
квалитет и системот за контрола на квалитет функционира ефективно. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Датум на последна проверка на уверување во квалитетот на ревизорот 
согласно со членот 20 од Законот за ревизија 
 
Контрола е извршена во декември 2013 година. 
 
 
 
 

Управител 

Миов Николаки 



7. Список на субјекти на кои е извршена ревизија во текот на претходната 
година 

 

 

 
Реден 
број Назив на клиент 

1 Заедница на единиците на локалната самоуправа-ЗЕЛС 

2 Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ), Скопје                                       

3 АД ФК Работнички Скопје                                            

4 ДППУ Хонор 

5  АРХИ - ЛАБ  увоз - извоз  Лабуништа  ЈТД 

6 Коалиција на  младински  организации СЕГА   Прилеп 

7 Македонски Центар за граѓанско образование  ( МЦГО ) 

8 Фондација отворено општество Македонија - ФООМ  

9 Развојна Фондација Кримсон  

10 УНХЦР 

11 АПЕКС МК Скопје                                            

12 КОРИМПЕКС   

13 Друштво за трговија и услуги П.И.К. КО  увоз-извоз Скопје 

14 
Друштво за производство, трговија и услуги ТОРАКС  увоз-
извоз 

15 Здружение на еколози-Натура Струга 

16 Фондација за развој на мали и средни претпријатија 

17 Еуро Бижн Доо 

      

8. Изјава за независното работење на друштвото за ревизија со која се 
потврдува дека постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста 
на независноста и дека истите се спроведени; 
Политиката за независност е заснована на Кодексот на етика издаден од Меѓународната 

Федерација на Сметководители (IFAC), вклучувајќи и ограничувања на обезбедени неревизорски 
услуги на клиенти за ревизија. Вработените најмалку еднаш годишно се очекува да дадат изјава 
дека политиките за независност биле следени вклучувајќи и нивна лична независност. 
Разгледувањето на независноста е чекор во рамките на секој ревизорски ангажман па и онаму 
каде стандардите тоа не го бараат.  

Изјавувам дека друштвото за ревизија работи независно од клиентите за ревизија, 
потврдувам дека постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста со барањата за 
независност и дека истите се спроведени. 

 
 
 
 
 
 



9. Изјава за политиката што ја следи друштвото за ревизија за континуираната 
едукација на овластените ревизори; 
Овластените ревизори имаат организирана континуирана едукација во рамки на 

Институтот на Овластени Ревизори. 
Покрај тоа Ефект плус организира интерна едукација во рамки на друштвото и во рамки 

на секој ангажман каде помладиот персонал има можност да под надзор на овластен ревизор 
совладува нови вештини низ работа. 

Измените на законските прописи и стандардите за финансиско известување како и 
ревизорските стандарди постојано се следат изворно онаму каде измените се донесени 
(Публикации на Службен весник, IFAC и IASB) 

 
 
 
 
 
 
 

10. Финансиска информација за вкупниот приход остварен од ревизијата и од 
други надоместоци 

 

Вкупен приход на друштвото за ревизија Ефект Плус Дооел Скопје во периодот 01.01-31.12.2013 
изнесува 3.500.040,00 денари. 

  

  (во 000 МКД) во % 

Вкупен приход на друштвото 3.500  100% 

     

Приходи од ревизорски услуги 2.279  65% 

Консултантски услуги 1.221  35% 

 
 

11. Информација за основите по кои се утврдуваат примањата на овластените 
ревизори 

 

Партнерите во друштвото примаат месечна плата и надоместоци за својата работа. Секој од 
партнерите има право и на учество во добивката сразмерно на индивидуалниот придонес во  
текот на годината. Вообичаено на партнерите во ревизијата не им е дозволено да обезбедуваат 
и неревизорски услуги на истие клиенти. Помеѓу партнерите постои транспарентност во 
алоцирање на профитот. 
 
Скопје- Март, 2014 
 
Ревидиран 13.11.2014  
 Управител 

Миов Николаки 


