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Извештај на независниот ревизор   
 

ДО  АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗРАБОТКА, 
ПОПРАВКА И ПРОМЕТ НА ОЧНИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА  

ОПТИКА ГЕТАЛДУС АД – Скопје Ул. МАРШАЛ ТИТО бр. 56 

 

Извештај за финансиските извештаи 

 
Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото за 
изработка, поправка и промет на очни и други помагала ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС АД 

- Скопје, кои се состојат од Извештај за финансиска состојба заклучно со 31 
декември 2018 година и Извештај за сеофатна добивка, Извештај за промени во 
главнината и Извештај за паричните текови за годината којашто завршува тогаш и 
прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки..  

Одговорност на раководството за финансиските извештаи  

Финансиските извештаи на друштвото  се подготвени, во сите материјални аспекти, во 
согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на РМ ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 28/2007, ...и 120/2018), и со прописите за сметководство, 
Меѓународните стандарди за финансиско известување MSFI ажурирани на годишна 
основа и така како што се дополнети, изменети или усвоени од страна на Одборот за 
меѓународни сметководствени стандарди.  

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 на IFAC и други релевантни објави на IFAC 
прифатени и објавени во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да 
ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да 
добиеме разумно уверување во врска со нивната вистинитост и непристрасност и 
нивната усогласеност со прифатената и друга рамка за финансиско извесутвање, 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 подготвувањето и објективното 
презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски 
постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на 
мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така 
вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на 
разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, 
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. 












