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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА АД БЛАГОЈ ТУФАНОВ RADOVI[
На Ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на
Акционерско друштво за производство и преработка БЛАГОЈ ТУФАНОВ Радовиш (АД
БЛАГОЈ ТУФАНОВ ), кои што го вклучуваат Извештај за сеопфатна добивка за 2013,
Извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2013, како и Извештајот за
промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и
прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.
Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи
Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на
финансиските извештаи прикажани на страниците 2 до 5 од финансиските извештаи и
Белешките кон истите на страниците 6 до 17 во согласност со сметководствените
стандарди прифатени во Република Македонија.Оваа одговорност вклучува: обликување,
имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за
подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се
ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на
измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и
правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.
Одговорност на ревизорот
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на
нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните
стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја
планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали
финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.
Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за
износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од
расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално
погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на
измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува
интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на
финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се
соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на
интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста
на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените
проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното
презентирање на финансиските извештаи.
Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и
соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.
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Основа за воздржување од мислење
Во согласност со известувањето до Централниот регистар на Република Македонија од
27,02,2014 година , Друштвото не поднело годишна сметка за 2013 година заради тоа
што Друштвото во 2013 година немало деловни активности. Согласно со Меѓународниот
Сметководствен стандард (МСС) 36- Обезвреднување на средства прифатен во
Република Македонија,
обезвреднувањето на
средства се признава кога
сметководствената сегашна вредност на средството го надминува неговиот
надоместувачки износ дефиниран како повисокиот износ од нето продажната вредност
насредството и сегашната вредност на очекуваните идни парични приливи остварени од
средството во периодот на неговиот век на употреба. На крајот на секој период на
известување Друштвото треба да изврши проверка дали има индикации дека некое
средство е обезвреднето. Доколку такви индикации постојат, Друштвото треба да го
предвиди надоместувачкиот износ на средството и доколку истиот е понизок од сегашната
вредност на средството прикажан во финансиските извештаи треба да се изврши
намалување на вредноста на средството и признавање на расходи по основ на
обезвреднување на средството. Ваквата проверка на недвижностите, постројките и
опремата чија сегашна вредност според сметководствената евиденција изнесува 113,088
илјади денари со состојба на 31 декември 2013 година и 31,12,2012 и 31,12,2011 година
не беше направена од страна на Друштвото. Amortizacija na materijalnite sredstva ne
e presmetana со образложение дека не се одвивале деловни активности во 2013 година.
Следствено ние не можевме да процениме дали е неопходно да се направат корекции на
исносите прикажани во финансиските извештаи за недвижностите, постројките и опремата
и задржаната добивка (акумулирана загуба) на 31,12,2013, на 31,12,2012 и на 01,01,2012
година за годините кои завршуваат тогаш.
Како што е наведено во белешка 13 оd vkupniot iznos na pobaruvawa od kupuva~ite во
износ од 5,895 илјади денари, 876.187 se pobaruvawa od 2009 i postari. Друштвото нема
признаено загуби поради обезвреднување на сомнителни и спорни побарувања од
купувачи иако постојат проблеми со наплатата на истите. Претходното не е во согласност
со меѓународниот сметководствен стандард (МСС) 39 – Финансиски инструменти,
признавање и мерење прифатен во Република Македонија. Ние не добивме
задолволителни информации врз основа на кои би можеле да се увериме за нивото на
потребните загуби за обезвреднување. Следствено ние не можеме да процениме дали е
неопходно да се направат корекции на износите прикажани во финансиските извештаи на
побарувањата од купувачи и акумулираната загуба на 31,12,2013, како и на резултатот од
работењето за годината која завршува тогаш.
Како што е наведено во белешка 15, оd vkupniot iznos na obvrski kon dobavuva~ite во
износ од 3,473 илјади деари, 30.726 денари se obvrski so starosna struktura od 2006,
vo iznos od 497.255 денари se obvrski od 2007, 1.194.854 денари se obvrski od 2008 i
322.680 денари se obvrski od 2009 godina. Od vkupnite obvrski kon dobavuva~i
581.517 денари se obvrski so dolgovni salda, исправка на вредноста не е извршена.
Бидејќи не ни беа презентирани дкази за тоа дали овие обврски се потврдени и фактички
постојат ние не бевме во можност да стекнеме разумно уверување за нивната точност
евидентирана во финансиските извештаи.
На нас не ни беа презентирани месечни пресметки за плати во текот на 2013 година иако
според увидот во актите на друштвото констатиравме дека друштвото има еден вработен.
Бидејќи не ни беа презентирани докази за тоа дали е извршена пресметка на плати за
2013 година, а согласно со известувањето до Централниот регистар на Република
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Македонија од 27,02,2014 година , Друштвото не поднело годишна сметка за 2013
година заради тоа што Друштвото во 2013 година немало деловни активности.ние не
бевме во можност да стекнеме разумно уверување за нивниот износ.
Оbrnuvame vnimanie na
белешка 3.15 од финансиските извештаи, уpisot na
transformacijata na dru{tvoto spored Zakonot za Transformacija na pretprijatijata
so op{testven kapital spored modelot “Konverzija na pobaruvawata na doveritelite
vo traen vlog” soglasno so re{enie na Centralen registar na Republika Makedonija e
izvr{en na 16.05.2007. Drу{tvoto vo periodot na ste~ajnata postapka od 1996 do 2006
godina a i potoa ne poka`uva nikakvi aktivnosti vo svojata osnovna dejnosт, а во 2013
година согласно со Известувањето до Централниот регистар на Република Македонија од
27,02,2014 година нема деловна активност, zaradi {to principot na kontinuitet e
direktno zavisen od podr{kata na akcionerite za obnovuvawe na delovnite procesi
vo dru{tvoto i re{avawe na statusot na zemjodelskoto zemji{te so koe raspolaga
dru{tvoto, kako i razvrskite od sudskite postapki opi{ani vo bele{ka 17.
Воздржување од Mislewe
Заради значителност на прашањата објаснети во пасусот основ за воздржување од
мислење, ние не бевме во можност да обезбедиме дволно ревизорски докази како основ
за ревизорско мислење. Следствено на тоа ние не изразувеме мислење за финансиските
извештаи.
Останати прашања
Финансиските извештаи за 2012 година се ревидирани од независните ревизори БЕНД
Ревизија и Консалтинг ТП Тетово кои изразиле мислење со резерва за истите на
04.06.2013 година.
Извештај за други правни и регулаторни барања
Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот
извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва
Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска
со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и
финансиските извештаи. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е
извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските
финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со
годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.
Со оглед на тоа што менаџментот нема подготвено Годишен извештај за работата
согласно со Член 384 ста 7 од Законот за трговски друштва, ние не изразуваме мислење
за конзистентноста на Годишниот извештај за работата со годишната сметка и
финансиските извештаи за годината која завршува на 31,12,2013 година.
Тетово 27.08.2014
Овластен ревизор
Апостоловски Душко

БЕНД Ревизија и Kонсалтинг ДОО Тетово
Управител Душко Апостоловски

3

