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1. Вовед
Службата за внатрешна ревизија е независен организационен дел која е
функционално и организациски одвоена од останатите делови на компанијата.
Организациската поставеност, правата, одговорностите и односите со другите
организациски единици на друштвото, се одредени од страна на Надзорниот одбор
на Жито Лукс АД Скопје.
Функцијата внатрешна ревизија е дизајнирана да додаде вредност и да го унапреди
работењето на компанијата преку оценка и подобрување на ефективноста на
контролите, процесите на управување со ризиците и корпоративно управување.
Врз основа на член 415в од Законот за трговски друштва и согласно усвоената
Повелба за внатрешна ревизија, Службата за внатрешна ревизија изготви Годишен
извештај за работењето во текот на 2018 година и го достави на разгледување и
одобрување на Надзорниот одбор на друштвото.
Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешната ревизија ги содржи
следните информации:




Преглед на извршените поединечни редовни ревизии во 2018 година;
Остварување на Годишниот план за работа на Службата за внатрешната
ревизија во текот на на 2018 година;
Останати активности.

Согласно Годишниот план кој е изготвен врз основа на главните ризици со кои може
да се соочи компанијата, Службата за внатрешна ревизија спроведе ревизии од
неколку клучни подрачја во работењето. Во продолжение е даден краток осврт на
поединечните ревизии како и утврдените наоди и предлог мерки.
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2. Преглед на извршени ревизии
Во текот на 2018 година, Службата за внатрешна ревизија ги вршеше своите
активности во согласност со стандардите за професионално извршување на
внатрешната ревизија како и законската регулатива. Во анализираниот период
Службата спроведе 5 (пет) индивидуални ревизии, од кои сите 5 се редовни
ревизии. За секоја поединечна ревизија изготвени се пооделни детални извештаи
кои се доставени до Надзорниот Одбор на одобрување.
Преглед на извршени редовни ревизии во текот на 2018 година:
Вид на ревизија
Предмет на
ревизија
Цели на ревизијата

Наод
Предложени мерки

Вид на ревизија
Предмет на
ревизија

Усогласеност
ПРОЦЕС НА НАБАВКА
Осигурување дека процесот се одвива во согласност со
постоечката процедура на компанијата; Проверка дали
порачките се поткрепени со соодветна документација.
Процесот се спроведува во согласност со постоечката
процедура;
Порачките се соодветно процесирани во модулот за набавки;
Придружната документација за порачки е комплетна во
избраниот примерок.
Дадени се препораки за подобрување на процесот.

Усогласеност/Финансиска
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Цели на ревизијата

Проверка на влезните фактури за транспортни услуги со
условите од договорот и придружните ценовници.

Наод

Од избраниот примерок фактури, утврдено е 0,8% отстапување
од условите во договорот и ценовниците.

Предложени мерки

Утврдени се две мерки за целосно усогласување со договрните
обврски. Рокот на имплементирање на мерките е до 31/03/19;
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Вид на ревизија
Предмет на
ревизија
Цели на ревизијата
Наод
Предложени мерки

Вид на ревизија
Предмет на
ревизија
Цели на ревизијата

ИТ ревизија/Усогласеност
СПРОВЕДУВАЊЕ НА СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДИ
ВО ЕРП СИСТЕМОТ
Уверување дека процесот е спроведен во согласност со
постоечката процедура на компанијата, преку соодветните
хиерархии на овластување во системот.
Процесот генерално се спроведува во согласност со
постоечката процедура;
Нема предложени мерки; Последователна ревизија на
почеток на 2019 година.
Усогласеност
НАДВОРЕШНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
(МЗШВ)
Уверување дека пропишаните извештаи се соодветно
пополнети и испратени во дадениот рок, согласно последните
законски измени.

Наод

Известувањето до МЗШВ е спроведено согласно правилниците
и пропишаните законски рокови.

Предложени мерки

Нема предложени мерки.

Вид на ревизија

Оперативна/Усогласеност

Предмет на
ревизија

НИВО НА ЗАЛИХИ НА ТРГОВСКА СТОКА

Цели на ревизијата

Редовна проверка на нивото на залихи на трговска стока,
креирање порачки во ПР/ПО модулот и следење на рокот на
траење на расположливите залихи.

Наод

Порачките се изготвуваат согласно потрбите, и испораките се
соодветни на порачките.
Генерално се одржува безбедно нивото на залихи.

Предложени мерки

Дадени се препораки за подобрување на процесот.
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Врз основа на Наодите од извршените ревизии во текот на 2018, стекнатото е
разумно убедување дека интерните контроли во областите кои беа ревидирани, се
во најголем дел адекватно имплементирани во насока на минимизирање на
значајните материјални ризици и ефикасно и доследно спроведување на законската
регулатива и процедурите на друштвото.
Идентификуваните слабости се од низок ризик и не би требало значајно да влијаат
на прецизноста/точноста на резултатите од ефективноста на операциите.
Дадените препораки за подобрување на процесите се прифатени од Управниот
Одбор и менаџментот. Службата за внатрешна ревизија ја следи имплементацијата
на утврдените мерки и истите ќе бидат предмет на проверка во следните
последователни ревизии.

3. Остварување на годишниот план за работа на Службата за
внатрешна ревизија за 2018
Службата за внатрешна ревизија беше фокусирана на ефикасно реализирање на
планираните активности во рамките на расположливото време и ресурси.
Службата ги реализираше своите активности согласно Годишниот план за работа за
2018 година, земајќи ги во предвид прелиминарните истражувања и оценката за
степенот на ризичност, значењето на областа која се ревидира како и промените
во работните процеси.
Вкупниот број реализирани ревизии во 2018 година е 5 (пет) од кои сите се редовни
ревизии.
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4. Останати активности
а) Обуки и едукација
Во текот на 2018, вработената од службата за Внатрешна ревизија ја посети
обуката Идни предизвици на внатрешната ревизија (4-та Конференција) – Октомври
2018 година, во организација на Институтот за внатрешни ревизори, Македонија:
Исто така, вработената присуствуваше на неколку обуки за континуирано
професионално усовршување, организирани од локални консултантски фирми за
најновите измени во законите и прописите, кои се задолжителни за овластените
сметководители, членови на Институтот за овластени сметководители.

б) Консултантски активности
Покрај остварените ревизии Службата за внатрешна ревизија беше вклучена и во
обезбедување независни консултантски услуги за одредени прашања по барање на
одговорните лица, со цел подобрување на работењето и поефикасно управување
со ризиците.
Областите во кои беше ангажирана Службата за внатрешна ревизија со
консултантски активности се следни:
–

Преглед на финансиските извештаи на компанијата за 2018 година и давање
препораки за целосна имплементација на барањата на МСФИ.

Скопје, Март 2019

Служба за внатрешна ревизија
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