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ЗА НАС 

АУДИТ МАКЕДОНИЈА Е НЕЗАВИЗЕН ЧЛЕН НА GENEVA GROUP INTERNATIONAL И ЧЛЕН НА ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ГОРДА ИСТОРИЈА КОЈА ДАТИРА ОД ДАЛЕЧНАТА 1995 ГОДИНА. 

Ние во  АУДИТ МАКЕДОНИЈА, сметаме дека треба да очекувате повеќе од вашите ревизори и бизнис советници. Енергична и Компанија 

која постојано расте, ние продолжуваме да ги подобруваме нашите знаења и вештини во корист на нашите клиенти. Јасно 

размислување, длабинско разбирање и визија за успех се примарните цели на АУДИТ МАКЕДОНИЈА.Сите погоре наведени вештини, но 

и многу повеќе, се испорачуваат преку супериорна услуга, интегритет и посветеност. 

Како што бизнис организациите растат и се менуваат, така растат и нашите деловни совети. Нашите клиенти се потпираат на нашите 

чесни, независни и објективни совети.Ние ова го постигнуваме со тоа што стануваме нивни блиски советници, помагајќи им да ги 

анализираат и решат проблемите. За секој клиент, ние назначуваме тим кој е високо стручен, искусен и посветен на квалитет. 

Нашата услуга вредност за пари и да не постои, туку им помагаме на клиентите да ја зголемат нивната профитабилност и репутација. 

Нашата посветеност во работата на клиентите е целосна преку директна контрибуција во нивната профитабилност. 

 

 



 

 

 

КРАТКА ИСТОРИЈА 

Друштвото за ревизија АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО од Скопје е основано на 1 Јули 1995 година, како една од првите компании во 

Република Македонија која нуди услуги во полето на финансискиот консалтинг, ревизија, судски вештачења, сметководство, процени и 

многу други консалтинг услуги. Ние сме независни членови на Geneva Group International од Женева, Швајцарија, од септември 2016 

година. АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО е поранешен член на Baker Tilly International. АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО е член на Институтот на 

овластени ревизори на Република Македонија, член на Комората на Проценители на Република Македонија, член на Комора на 

Вештаци. Основна активност на компанијата е ревизија на финансиски извештаи на средни и големи компании, банки, осигурителни 

компании, други финансиски институции и компании кои подготвуваат консолидирани финансики извештаи. Освен ревизија, АУДИТ 

МАКЕДОНИЈА ДОО успешно ги извршува следниве активности: бизнис и менаџерски консалтинг, даноци и  финансиски консалтинг, 

консалтинг за подобрување на интерните сметководствени контроли и сметководствениот систем, плати, процени, судски вештачења и 

други услуги. АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО е компанија која е способна од човечки, технички и организационен аспект да ги извршува 

навремено сите договорени работи со висок квалитет и професионалност. 

 

 



НАШИ УСЛУГИ 

1. РЕВИЗИЈА 

Основна дејност на АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО е ревизија на финансиски и консолидирани извештаи за средни и големи друштва.Нашиот 

тим поседува комбинирано искуство од многу различни индустрии и типови на организации. Наша должност е да извршиме детална, 

независна, ефикасна и ефективна ревизија на финансиските извештаи, вклучувајќи ги и оние кои што се интегрирани со ревизија на 

внатрешните контроли. Ние исто така нудиме квалитетни услуги на уверување дека финансиските извештаи на нашите клиенти ги 

исполнуваат сложените регулациони и деловни барања под кои тие функционираат. 

 

2. СМЕТКОВОДСТВО 

СЕКОЈДНЕВНОТО СМЕТКОВОДСТВО МОЖЕ ДА ВИ ОДЗЕМЕ МНОГУ ВРЕМЕ НАДВОР ОД ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ВАШИОТ БИЗНИС. СО ОВАА 

ПОТРЕБА, СМЕТКОВОДСТВЕНИОТ ОДДЕЛ НА АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО ВИ НУДИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ ПРИЛАГОДЕНИ НА 

ВАШИТЕ ПОТРЕБИ. ОВАА СУШТИНСКА ЗАДАЧА, СЕ ВРШИ ТОЧНО И НАВРЕМЕНО, ОД СТРАНА НА ИСКУСНИОТ ТИМ НА АУДИТ 

МАКЕДОНИЈА ДОО. 

Нашите услуги вклучуваат: 

• Водење на главна книга 

• Навремено сметководство 

• Подготовка и калкулација на плати 

• Подготовка на менаџмент извештаи 

• Конверзија на извештаи во согласност со МСФИ 

• Подготовка на годишни финансиски извештаи 

• Подготовка и поднесување на месечни и тромесечни ДДВ Пријави 



3. ОДДАНОЧУВАЊЕ 

УПРАВУВАЊЕ СО ВАШИТЕ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ВАС ИЛИ ЗА ВАШАТА КОМПАНИЈА НЕ Е ЛЕСНА ЗАДАЧА. ВАС ЌЕ ВИ БИДАТ ПОТРЕБНИ 
ЕКСПЕРТИ И СПЕЦИЈАЛИСТИ ЗА ДА ЈА ПРЕВЗЕМАТ ОВАА ЗАДАЧА И ОДГОВОРНОСТ. 
 

Даночниот тимот на Аудит Македонија ДОО може да ви понуди даночни услуги како за вас како физичко лице така и за вашата 

компанија и да развијат даночна стратегија која ќе ги максимизира вашите даночни бенифиции и да обезбеди дека сте ги исполниле 

сите ваши даночни обврски. 

 

Нашите корпоративни даночни услуги вклучуваат: 
 

• Помош во врска со подготовката и пополнувањето на сите поврзани даноци за вашата компанија 

• Помош во врска со сите поврзани даноци за вашата компанија пред македонските даночни власти. 

• Помош во врска со подготовка и поднесување на сите поврзани даноци во врска со договорите за одбегнување на двојно 

одданочување. 

• Нашите даночни услуги поврзани со физички лица вклучуваат: 

• Помош во врска со подготовката и пополнувањето на сите поврзани даноци ( персонален данок и ДДВ) 

 

4. ПЛАТИ 

ЗА КЛИЕНТИТЕ КОИ ИМААТ СВОИ КОМПАНИИ СО ВРАБОТЕНИ ВО МАКЕДОНИЈА, АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО МОЖЕ ДА ИМ ПОМОГНЕ 

ПРЕКУ ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПЛАТА СО ЦЕЛОСНА ДОВЕРБА. 

Нашите услуги вклучуваат:  

• Регистрација на компанија и вработени во Централниот Регистар и Агенцијата за вработување на Република Македонија 

• Подготовка на месечните плати на компанијата 

• Обезбедување на месечната исплата на плати, даноци и придонеси за социјално осигурување 

• Достава на релевантни извештаи за плати 



5. КОНСАЛТИНГ 

ВО ДЕНЕШНАТА ГЛОБАЛНА ЕКОНОМИЈА, ПОСТОЈАНИТЕ ПРОМЕНИ СЕ НЕИЗБЕЖНИ ЗА ОПСТАНОК НА БИЗНИСОТ. БИЗНИС МЕНАЏЕРИТЕ 
СЕ СООЧУВААТ СО МНОГУ ПРЕДИЗВИЦИ СО ЦЕЛ ДА ОСТАНАТ НА ВРВОТ СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА ПАЗАРОТ, СОГЛАСНО СО СТРОГИТЕ 
ПРОПИСИ, И КАКО НАЈДОБРО ДА ГИ ИСКОРИСТАТ ТЕХНОЛОШИТЕ ОТКРИТИЈА. 

АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО ОБЕЗБЕДУВА ЕДИНСТВЕН КОРПОРАТИВЕН ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ. НАША ЦЕЛ Е ДА ПОНУДИМЕ 
НЕЗАВИСЕН СОВЕТ ПРЕКУ ПРИМЕНА НА ГЛОБАЛНО ИСКУСТВО, ПРИЛАГОДЕН НА СПЕЦИФИЧНОСТИТЕ  НА МАКЕДОНСКИОТ ПАЗАР. 

ЗАЕДНО СО ПОМОШТА ОД ГОЛЕМАТА МЕЃУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА НА ИСКУСНИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ И НИВНОТО ШИРОКО 
ПОЗНАВАЊЕ НА ПАЗАРОТ И КОНТАКТИТЕ КОИ ГИ ИМААТ, НИЕ ИМ ПОМАГАМЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ ДА ГИ ПОСТИГНАТ НИВНИТЕ 
ЦЕЛИ ЗА СИТЕ ВИДОВИ НА ТРАНСАКЦИИ. 

СОЗДАВАЊЕТО НА ВРЕДНОСТИ Е ЗНАЧАЕН АСПЕКТ ЗА УСПЕХ НА ДЕЛОВНИТЕ ОПРЕАЦИИ. ВРЕДНЕН СОВЕТ БАРА ПРАВИЛНА АНАЛИЗА, 
ОГРОМНО ИСКУСТВО И ПРАВИЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО РАСУДУВАЊЕ. 

Нашите бизнис консалтинг услуги вклучуваат: 

 

• Проценка на компании 

• Проценка на недвижен имот 

• Проценка на подвижен имот 

• Корпоративно реструктурирање 

• Ликвидации на компании 

• Спојувања и превземања 

• Финансиски due diligence 

Советодавниот тим на АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО се состои од високо искусни професионалци со различни позадини од меѓународна 
и локална експертиза. 

 



    6.СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 

Вештачењата од областа на материјалното, сметководствено и финансиско работење имаат особено значење, бидејќи поголем дел од 

судските, трговските, граѓанските, стопанските спорови имаат потреба од ваков тип на вештачење. 

Изготвувањето на стручен наод и мислење може многу да придонесе во понатамошниот спор  тужителот се подготвува со помош на 

научни и стручни методи, технички достигнувања, стручни знаења и искуства. Изготвувањето на стручен наод и мислење од областа на 

материјалното, сметководственото и финансиско работење се базира на документација приложена од страна и на тужителот и на 

тужениот. Основни документи за изготвување на вешт наод и мислење се: 

•  Договор 

•  Фактури 

•  Изводи од трансакциони сметки 

•  Сметководствена евиденција (аналитичка картица) 

АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО располага со стручни и вешти лица, кои можат да помогнат за што побрзо и ефикасно решавање на спорови 

поврзани со материјалното, сметководствено и финансиско работење. 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАШИОТ ТИМ 

 

• Димитар Андоновски, овластен ревизор, партнер и управител на АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО (лиценца број 56 

издадена  од СУНР). 

• Бранко Костовски, овластен ревизор, партнер во АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО (лиценца број 118 издадена од 

СУНР). 

• Кирил Андоновски, ревизор, раководител на секторот ревизија во АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО.  

• Елена Адамова, ревизор, раководител на секторот сметководство во АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО.  

• Маја Ивановска, ревизор – сметководител во АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО. 

• Тина Малевска, асистент ревизор – сметководител во  АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО.  

• Марија Ристеска, сметководител во  АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО.  

• Добрица Трајковиќ, сметководотел – office manager во  АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО.  

 

 



GENEVA GROUP INTERNATIONAL 

GGI – вашата врата кон глобалниот пазар 

Како членови на GGI, една од топ десетте меѓународни сметководствени, консалтинг и правни алијанси на компании, ние можеме да ви 

ги дадеме најдобрите можни совети на светско ниво. Преку GGI ние имаме пристап до експерти насекаде во светот кои можат да дадат 

совети за локалните регулативи, усогласеност и стратегии за освојување на пазарот. Преку нашето членство во GGI ние имаме пристап 

до висококвалитетни компании во скоро секој голем финансиски и комерцијален центар низ светот. Овој забележителен квалитет е 

применлив без разлика дали сте во потрага по можности за бизнис надвор од националните граници или ви е потребна меѓународна 

поддршка како додаток на услугите на домешниот пазарот. Ние сме тука да ви помогнеме и да го поддржиме вашиот успех секаде 

онаму кадешто вашиот бизнис Ве води. За повеќе информации посетете нè на интернет страната www.ggi.com. 

 

За GGI – Општ демант 

GGI Geneva Group International (GGI) е глобална Алијанса на независни професионални фирми. GGI Geneva Group International AG, е 

компанија која е основана согласно законите на Швајцарија и дејствува единствено како административен извор на Алијансата и затоа 

не дава правни, ревизорски или други професионални услуги на трети страни. Ваквите услуги единствено се даваат од страна на 

членките на GGIво соодветните географски области. GGI и неговите членови се правно одделни и посебни ентитети. Овие ентитети не се 

и не треба да се толкува дека се поврзани со мајка фирма, подружница, партнер, заедничко вложување, агент или мрежа. Ниту еден 

член на GGI нема авторитет (вистински, очигледен, имплициран или на друг начин) да го задолжи или да го обврзе  GGI или било кој 

член на GGI на ниеден начин, ниту пак GGI има таков авторитет да задложи или обврзе членка фирма. Сите членови на GGI се независни 

компании и како такви тие ги даваат нивните услуги целосно и единствено за своја сметка (вклучувајќи ги и бенефициите и ризиците) 

без било каква вмешаност на GGI и/или другите компании  членки на GGI. 

 


