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Апстракт од конечен ревизорски извештај 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Клучни утврдени состојби: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   *               позитивно,           со резерва,               неповолно,                 воздржување 

Клучни субјекти опфатени со ревизорскиот 
извештај: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 
Факултет за дизајн и технологии на мебел и 
ентериер – Скопје 
 

Предмет на ревизија: 
Ревизија на финансиските извештаи заедно 
со ревизија на усогласеност на сметка на 
основен буџет (603) за 2020 година. 
 

Цел на ревизијата: Да се добие разумно уверување за тоа дали 
финансиските извештаи земени како целина се ослободени од 
материјално погрешни прикажувања. 

Клучни утврдени состојби:     
- не донесени пишани процедури за текот на 
движење на документацијата за процесот на 
безготовинско и готовинско плаќање; 
- нерасчистени имотно правни односи со 
Шумарски факултет за потврдување на 
сопственост на градежните објекти каде 
Факултетот ја обавува дејноста;  
- попис на средствата, побарувањата и 
обврските со кои располага Факултетот не 
целосно и правилно извршен и 
- не целосно евидентирани материјални 
средства.  

Издадено мислење*:                           
Изразивме неповолно мислење во однос на 
вистинитоста и објективноста на финансиските 
извештаи и за усогласеноста на финансиските 
трансакции со релевантната законска 
регулатива за 2020 година.  
 

 

Клучни препораки:      
- преземање активности за премер на 
просториите и проценка на вредноста на 
опремата стекнати по спогодбата со 
Шумарскиот факултет и запишување на 
правото на сопственост кај надлежен орган и 
- спроведување на целосен попис и 
евидентирање на целокупната опрема која не е 
евидентирана. 
 

Клучни системски слабости:    
- не расчистени имотно правни односи и 
сопственоста на градежните објекти каде 
Факултетот ја обавува дејноста.  
-  не преземени активности од страна на 
Националниот совет за донесување на Уредба 
за мерила и критериуми за финансирање на 
високото образование, што придонесува за 
различен начин на постапување на високо 
образовните установи, преку акти и одлуки 
кои тековно ги донесуваат. 
 

Добиени забелешки на Нацрт извештај: 
Добиени се забелешки на Нацрт извештајот 
од страна на деканот на факултетот. 

Одговор на добиени забелешки:  
Најголем дел од дадените забелешки 
претставуваат известување за преземени мерки 
без доставени дополнителни докази и за 
активности кои се планира да се преземат во 
нареден период за надминување на 
констатираните состојби. 
 


