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1.Вовед
Врз основа на член 415 од Законот за трговски друштва(Сл.весник бр.48/10), како и
врз основа на член 55-б од Статутот на Уготур А.Д.-Скопје, Службата за внатрешна
ревизија изработи извештај за своето работење за период од 01.01.-31.12.2016 г.
Извештајот за работењето на Службата е изработен согласно одредбите во
споменатите акти и ги содржи следните информации:
-Опис на извршените ревизии на работењето во Уготур А.Д.-Скопје.
-Оценка на адекватноста и ефикасноста на системите на внатрешна контрола.
-Наоди и дадени препораки за надминување на идентификуваните слабости, статус
и оценка на имплементација на препораките.
-Останати активности на внатрешната ревизија во текот на овој период.
Внатрешната ревизија е независна активност која обезбедува објективно уверување
како и советодавна активност со цел да го обзбеди и подобри квалитетот на
секојдневното работење на Друштвото. Воспоставувањето и одржувањето на
системот на интерни контроли претствавува одговорност на раководството и
вработените под надзор на Одборот на директори.
Вкупниот расположив капацитет на Службата за внатрешна ревизија е еден
внатрешен ревизор.

2.Опис на извршени редовни и вонредни ревизии
Во текот на изминатата година, Службата за внатрешна ревизија ги реализираше
активностите согласно Планот за работењето на внатрешната ревизија за 2016 г.
Во текот на годината постои активна соработка со Одборот на директори на
друштвото каде по секоја извршена ревизија доставувани се извештаи се со цел за
одредени консултации, препораки и забелешки од нивна страна.
Ревизорски активности и техники кои се употребуваа во текот на ревизијата
се:набљудување, интервјуа со вработените и раководството, увид во апликации за
работа и финансиски софтвер.
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2.1Извршени ревизии во текот на 2016 г.
Табела 1
Ревизии

Документ бр.

Период

Број на препораки

1

Ревизија
одделение

во

финансово

р.свр О1/2016

Април 2016г.

-

2

Ревизија
во
дејност-кујна

Производна

р.свр О3/2015

Јуни 2016 г.

-

Во табела 2 е даден краток опис на реализираните ревизии за 2016 г. со наведување на целта на
ревизијата и опфатот.
Табела 2
Ревизија во финансово одделение

Цел на ревизијата:
-да се оцени дали правилно и во законски рок е изработена и
доставена платата до УЈП .
Опфат на ревизијата :
-Работни листи со сите прилози(решенија за годишни одмори и
боледувања)за период од 01.01.-31.03.2016г.
-Изводите кои ги содржат сите параметри(основни плаќања,
додатоци, задршки и корекции, основици за данок и придонеси,
пресметан персонален данок и придонеси, рекапитулар и
збирно)
-Збирните пресметки на плата како список на работниците каде
е претставена бруто платата, основица, минат труд,награди,нето
плата,трошоци,персонален данок,придонеси,задршки и исплата
за период од 01.01.-31-03-2016г.
-Поединечните пресметки кои се даваат на работниците за
период од 01.01-31.03-2016г.
-Декларација за прием од УЈП

Ревизија во Производна дејност- Цел на ревизијата:
кујна
-да се провери дали од магацинот за храна се требуваат
суровини и материјали колку е потребно за производството на
храната.
-да се провери задолжувањето на готовиот производ
Опфат на ревизијата:
-влезни и излезни документи за период од 01.05.-31.05.2016 г.

3.Наоди,предложени мерки и нивно спроведување
Врз основа на ревизорските прегледи во 2016 г.,поединечните извештаи за секоја
област на ревизија се доставени до Одборот на директори.
Во првиот квартал од 2016 г. беше изготвен годишниот извештај за работењето на
Службата за внатрешна ревизија за деловната 2015 г. Истиот беше уредно доставен
и усвоен од страна на Одборот на директори.
Извештајот за работењето на СВР за 2015 г.беше на дневен ред и на Годишното
Собрание на Уготур А.Д.-Скопје и едногласно усвоен.
Во третиот квартал од 2016 г. беше изработен полугодишниот извештај за
работењето на Службата за внатрешна ревизија и усвоен од страна на Одборот на
директори.
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