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Апстракт од конечен ревизорски извештај 
 
 
 
 
 

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

Клучни субјекти опфатени со ревизорскиот 
извештај: 
Политичка партија Демократска унија за 
интеграција-ДУИ. 

Предмет на ревизија: 
Ревизија на финансиски извештаи заедно со 
ревизија на усогласеност за 2020 година. 

Цел на ревизијата: 
Да се добие разумно уверување дали финансиските извешти се 
ослободени од материјално погрешни прикажувања и дали 
активностите и трансакциите се во согласност со законската регулатива. 

   Клучни утврдени состојби: 
 
   Уплатени се средства за членарина над 

законски дозволениот лимит; пописните 
листи не содржат вредносни показатели, 
податок за локацијата на која се наоѓаат и не 
се обележани со инвентарни броеви и не е 
приложена соодветна поткрепувачка    
документација за дел од фактурите за кои се 
извршени расходи во текот на 2020 година. 

 

Издадено мислење/заклучок*:  
 
Изразивме мислење со резерва  во однос на 
вистинито и објективно прикажување на 
финансиските извештаи и за усогласеноста на 
финансиските трансакции со релевантната 
законската регулатива, упатства и 
воспоставени политики. 
 

Клучни препораки: 
Да се почитуваат законски дозволените 
износи за членарини утврдени со законот; да 
се обезбеди поткрепувачка документација 
како прилог на фактурите од добавувачите 
при евидентирање на деловните промени и 
трансакции во деловните книги да се врши 
врз основа на комплетна документација и 
пописните листи за материјалните средства 
да содржат вредносни показатели и податок 
за локација на постојаните средства и 
означување со инвентарни броеви. 

 
-  

Клучни системски слабости: 
Да се преиспита законската одредба во делот 
на финансирањето на изборната кампања со 
средства од редовната сметка; 
допрецизирање во делот на донации од 
политичка партија, во однос на поединечните 
и вкупните лимити на средства, измена и 
дополна на подзаконските акти со кои се 
уредува начинот на водење на 
сметководството на непрофитните 
организации и регулирање на начинот на  
плаќање, уплата и евидентирање на  
членарината како извор на финансирање.  
 

Добиени забелешки на Нацрт извештај: 
Не се добиени забелешки по Нацрт извештајот 
на овластениот државен ревизор. 

Одговор на добиени забелешки: 
                                 -/- 


