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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 
 
ДО СОПСТВЕНИКОТ И РАКОВОДСТВОТО НА ТРИГЛАВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ 
 

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 3 - 30) на Триглав Отворен Задолжителен 
Пензиски Фонд - Скопје (во понатамошниот текст “Фондот”), кои се состојат од извештај за нето средствата на ден 
31 декември 2021 година и извештај за работењето, извештај за промените на нето средствата, финансиските 
показатели според сметководствени единици и извештајот за бројот на сметководствени единици за годината што 
тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.  

Одговорност на раководството за финансиските извештаи 

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во  
согласност со финансиските одредби на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување (МАПАС) и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и 
интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не 
содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.  

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја 
извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во 
Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и 
извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не 
содржат материјално погрешно прикажување. 

Ревизијата вклучува спроведување 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 значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато 
како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната 
контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел 
дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на 
мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за 
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. 

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за 
нашето ревизорско мислење.  
 

(продолжува) 
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 

ДО СОПСТВЕНИКОТ И РАКОВОДСТВОТО НА ТРИГЛАВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ 
(продолжение) 

Мислење 

Според наше мислење, финансиските извештаи на Триглав Отворен Задолжителен Пензиски Фонд - Скопје за 
годината што завршува на ден 31 декември 2021, се подготвени во сите материјални аспекти, во согласност со 
финансиските одредби на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) 
и сметководствена регулатива која се применува во Република Македонија. 

Дилоит ДОО 

Александар Аризанов Александар Аризанов 
Овластен ревизор Овластен ревизор 
Директор 

Скопје 
30 март 2022 година 


























































































	16001.7.5 Zadolzitelen Fond - Statutaren izvestaj 31.12.2021 FINAL(3-30-2022 1.16.43 PM)
	Ревизорско мислење задолжителен
	Триглав Отворен Задолжителен Пензиски Фонд 02-465



