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1. ВОВЕД 
 
 
Во согласност со Законот за трговски друштва (415а - 415г) како и Правилникот за 
работа, внатрешната ревизија вршеше ревизорски прегледи предвидени со 
Годишниот план за работа за 2020 година, одобрен и усвоен од Надзорниот Одбор 
на Македонијатурист АД Скопје.  
Внатрешната ревизија на Друштвото поднесува Годишен извештај за работењето во 
периодот од 01.01 – 31.12.2020 година. 
 
Извештајот за работењето согласно одредбите содржи:  
 

 Опис на извршени ревизии на работењето на Друштвото; 

 Оцена на адекватноста и ефикасноста на системите на внатрешната контрола; 

 Наоди и предложени мерки на службата за внатрешна ревизија; 

 Оцена на спроведувањето на мерките предложени од страна на внатрешната 
ревизија; 

 Оцена на реализацијата на поставените цели со годишниот план за работа; 

 Оцена за планираното време за контрола и евентуално отстапување и 

 Информации за извршени други активности.  
 
Внатрешната ревизија е независна активност која обезбедува објективно испитување 
на ефикасност и адекватност на активностите на Друштвото, како и советодавна 
активност со цел да го обезбеди и подобри квалитетот на секојдневното работење на 
Друштвото.   
 
Воспоставувањето и одржувањето на системите на интерна контрола претставува 
одговорност на раководството и вработените под надзор на Управниот и Надзорниот 
одбор. Вкупниот расположлив капацитет на службата за внатрешна ревизија е еден 
внатрешен ревизор.  
 
 

2. Извршени ревизии, наоди и предложени мерки на службата за внатрешна 
ревизија 

 

 

Внатрешната ревизија вршеше ревизорски прегледи предвидени со Годишниот план 
за работа за 2020 година. Во текот на ревизорските прегледи одговорните лица беа 
редовно и на време информирани за наодите и препораките од ревизијата.  
 
Во текот на работењето се извршија и активности кои беа насочени кон контрола на 
одредени активности и процеси во Друштвото. 
 
Ревизорски активности и техники кои може да се употребуваат во текот на ревизијата 
се: набљудување, интервјуа со вработените и раководството, увид во апликации за 
работа и финансиски софтвер, тестирање и аналитички постапки.    

 
Во текот на 2020 година беа извршени следните ревизии: 
 
 
 



 
Табела 1 

Реден 

број
Редовни ревизии

Број на 

извештај
Период

Број на 

предложени 

мерки

Број на 

имплеметирани 

мерки

1

Процедура за 

пријава и одјава на вработени, 

годишни одмори, боледувања, 

дисциплински постапки и 

наградување, прераспределување

50/2020 Мај  2020 3 3

2 Агенциски провизии 51/2020 Август 2020 / /

3
Нормативи за храна и пијалок 52/2020 Септември 2020 1 1

4

Договори за организирани настани 

од продажба и маркетинг
53/2020 Октомври 2020 / /

5

Материјални трошоци од Главна 

благајна на Друштвото
54/2020 Ноември 2020 / /

6
Хотелско работење 55/2020 Декември 2020 / /

4 4Вкупно
 

Во продолжение следува краток опис на реализираните редовни ревизии за 2020 
година. 

ла 2 
2.1 Ревизија на процедура за пријава и одјава на вработени, годишни одмори, 
боледувања, дисциплински постапки и наградувања, прераспределувања 
 
Ревизијата во однос на процедурата за пријава и одјава на вработени, годишни 
одмори, боледувања, дисциплински постапки и наградувања, прераспределувања 
опфати оценка на интерни контроли при пријава и одјава на вработени, годишни 
одмори, боледувања, дисциплински постапки и наградување, прераспределување.. 
По направената внатрешна ревизија беа констатирани 3 наоди,а во таа насока беа 
дадени следниве препораки: 

 Комплетирање на докуметација во Досие на вработени; Препораката е 
имплементирана во согласност со дадениот рок за имплементација. 

 Проверка и комплетирање на Договори за вработување; Препораката е 
имплементирана во согласност со дадениот рок за имплементација. 

 Изготвување на нови Анекси кон Договори за вработување согласно 
одредбите за минимална плата; Препораката е имплементирана во согласност 
со дадениот рок за имплементација. 

Издаден извештај бр. 50/2020.  
 
2.2 Ревизија на агенциски провизии 
 
Ревизијата на агенциски провизии опфати оценка на интерни контроли при 
пресметка и евидентирање на агенциски провизии. 
По направената внатрешна ревизија не беа констатирани отстапувања и не беа 
предложени мерки за имплементација.   
Издаден извештај бр. 51/2020. 
 
2.3 Ревизија на нормативи за храна и пијалок 
 
Ревизија на нормативи за храна и пијалок опфати оценка на интерни контроли при 
примена на нормативи на храна и пијалок во Подружниците на Друштвото. 
По направената внатрешна ревизија беше констатиран еден наод,а во таа насока 
беше дадена следната препорака: 

 Корекција на шифри на артикли за раздолжување во системот за ресторантско 



работење во согласност со книговодствените шифри во Секторот за план, 
анализа и развој; Препораката е имплементирана во текот на ревизијата. 

Издаден извештај бр. 52/2020. 
 
2.4 Ревизија на договори за организирани настани од продажба и маркетинг 
 
Ревизијата која се однесува на договори за организирани настани од продажба и 
маркетинг опфати оценка на интерни контроли при фактурирање на клиентите 
согласно договорите за организирани настани. 
По направената внатрешна ревизија не беа констатирани отстапувања и не беа 
предложени мерки за имплементација.   
Издаден извештај бр. 53/2020. 
 
2.5 Ревизија на материјални трошоци во Главна благајна на Друштвото 
 
Ревизијата на материјални трошоци во Главна благајна на Друштвото опфати оценка 
и мониторинг на интерни контроли при одобрување и исплата на средсва од 
благајна. 
По направената внатрешна ревизија не се констатирани наоди и во таа насока нема 
предложени мерки.  
Издаден извештај бр. 54/2020.  
 
2.6 Ревизија на хотелско работење 
 
Ревизијата која се однесува на хотелско работење опфати оценка на интерни 
контроли при хотелско работење на Подружница на Друштвото. 
По направената внатрешна ревизија не се констатирани наоди и во таа насока нема 
предложени мерки.  
Издаден извештај бр. 55/2020.  
 

3. Контролни активности 
 

Во  2020 година беше направена анализа на промет од ресторантско работење,и 
анализи на неделни и месечни пописи. Покрај наведените анализи, службата за 
внатрешна ревизија спроведе и материјално – финансиска контрола на 
инвестициски активности кои се завршени или се во тек во х. Холидеј Ин и х. Белви. 
За исходите од направените контролни активности информирани се засегнатите 
страни.   
 

4. Останати активности 
 

Останати активности во кои беше вклучена Внатрешната ревизија се попис и 
активности за библиотечниот фонд, како и расход на основни средства и ситен 
инвентар во сите Подружници на Друштвото. Покрај редовните пописи, Внатрешната 
ревизија беше вклучена и во попис на Магацин, вонредени пописи на храна, пијалок, 
ситен инвентар и потрошен материјал во Подружниците на Друштвото. 
 

5. Оценка на спроведување на мерки предложени од страна на службата 
за внатрешна ревизија 

 

Предложените мерки за 2020 година се дадени за подобрување на системите на 
интерна контрола, а информациите кои ги доби Внатрешната ревизија укажуваат 
дека истите се реализирани.  
 
 



6. Реализација на поставените цели согласно Годишниот план за 
внатрешна ревизија за 2020 година и оцена на планираното време за 
контрола 

 

Внатрешната ревизија беше фокусирана кон ефикасно остварување на поставените 
цели од Годишниот план во рамки на расположливото време и човечки ресурси, а 
при тоа настојувајќи да се задржи квалитетот на ревизорската работа.  
 
Внатрешната ревизија смета дека основните поставени цели со Годишниот план за 
2020 година се остварени во целост. 
 
Вонредната ситуација настаната во текот на 2020 год. со пандемијата предизвикана 
од вирусот Ковид 19, не влијаеше врз извршување на внатрешните ревизии и 
контроли. 
 

Употребеното време за вршење на ревизии беше генерално во согласност со 
планираното и немаше значајни отстапувања земајки ги предвид ограничените 
човечки ресурси, вонредните контроли и останатите активности во кои беше 
вклучена внатрешната ревизија. 
 

7. Оценка на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна 
контрола  

 

Службата за внатрешна ревизија при оцена на адекватноста и ефикасноста на 
системите за внатрешна контрола во ревидираните процеси и активности во текот на 
2020 година се раководеше од најзначајните компоненти и цели на системите на 
интерна контрола и тоа: 
 

 Дали ревидираните процеси или активности се регулирани со интерни акти – 
политики и процедури и колку тие се во согласност со законската регулатива и 
деловната политика на Друштвото; 

 Дали постои адекватна поделба на должности, овластувања и одговорности на 
вработените во организационите единици  со цел минимизирање на ризик од 
намерни или ненамерни грешки и злоупотреби; 

 Дали е имплементиран ефикасен систем на комуникација на различни нивоа 
со цел за целосно соодветно и точно разбирање и примена на политиките и 
процедурите во секојдневните задачи и одговорности; 

 Дали ревидираните области и процеси се поддржани со адекватен 
информатички систем. 

 
Оценка на службата за внатрешна ревизија 
 
Врз основа на извршените ревизии во текот на 2020 година, внатрешната ревизија се 
стекна со разумно уверување дека системите за внатрешна контрола се на 
задоволително ниво и се конструирани во насока на минимизирање на ризиците и 
остварување на деловната политика на Друштвото, при што предложените мерки од 
внатрешната ревизија се даваат за подобрување и зајакнување на внатрешните 
контроли.   
 
Подготвил: 

 
 
Ивона Блажева 
Внатрешна ревизија 


