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Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Централна кооперативна
банка АД Скопје (во понатамошниот текст „Банката“) составени од Билансот на состојба на
31 декември 2018 година и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатната добивка,
Извештајот за промените во капиталот и резервите и Извештајот за паричниот тек за
годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други
објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 133.
Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски
извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија,
како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е
неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од
материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.
Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на
извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди
прифатени во Република Северна Македонија1. Тие стандарди бараат наша усогласеност со
етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни
овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени
од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со
цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи.
Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на
ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради
измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид
внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на
финансиските извештаи на Банката со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе
бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на
внатрешната контрола на Банката. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на
применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки
направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на
финансиските извештаи.

Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за
ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во
Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.
1

Chartered Accountants
Member firm of Grant Thornton International Ltd

