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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 ветеринарна медицина   
  

Предмет на ревизија: 
Ревизија на финансиските извештаи заедно 
со ревизија на усогласеност за 2020 година 
Сметка на приходи остварени од 
самофинансирачки активности (788) 
 

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:     
- слабости во интерните контроли во делот на 
приемот и потврдувањето на финансиската 
документација и електронскиот систем за 
фактурирање на извршени услуги; 
- утврдените параметри поврзани со исплата 
на надоместоците на вработените за 
дополнителна работа се непотполни и 
непрецизни и 
- слабости во делот на извештаите за 
дополнителните активности.  
 

Издадено мислење*:                           
Изразивме мислење без резерва за реалноста 
и објективноста на финансиските извештаи за 
2020 година, додека за усогласеноста на 
финансиските трансакции со релевантната 
законска регулатива изразивме мислење со 
резерва. 
 

  

Клучни препораки:      
- преземање на мерки за мерки за надградба 
на електронскиот систем за прием и издавање 
на резултатите од лабораториските 
испитувања; 
- ажурирање на Методологијата за утврдување 
на цените на стручните анализи и услуги и 
- да се воспостават единствени критериуми за 
исплата на надоместоци на вработените.  
 

Клучни системски слабости:    
Проблеми во врска со одобрувањето на 
финансискиот план од страна на надлежните 
институции во делот на реално планирање на 
расходите, како и ефектите врз работењето на 
Факултетот. 
Непреземени активности од страна на 
Националниот совет во врска со донесување на 
Уредба за мерила и критериуми за 
финансирање на високото образование. 
 

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 не се 
прифатени, а дел претставуваат известување за 
преземени мерки и за активности кои се планира 
да се преземат во нареден период за 
надминување на констатираните состојби. 
 


