
Grant Thornton DOO 

Sv. Kiril i Metodij 52b/1-20 
1000 Skopje 
Macedonia 
 
 

T +389 (2) 3214 700 
F +389 (2) 3214 710 

www.grant-thornton.com.mk 

 

Chartered Accountants 

Member firm of Grant Thornton International Ltd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај на независните ревизори 

До Акционерите на  

Капитал банка АД, Скопје  

Извештај за финансиските извештаи 

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Капитал банка АД, 

Скопје (“Банката”) составени од Биланс на состојба на ден 31 декември 2014 година и 

Биланс на успех, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените во капиталот и 

резервите и Извештај за паричниот тек за годината што тогаш заврши, како и преглед на 

значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации, вклучени на 

страните 4 до 134. 

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 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 Меѓународните 

стандарди за ревизија. 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 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.  
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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. 

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна 

основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 

Како што е обелоденето во Белешкaтa 22.2 кон придружните финансиски извештаи, на 31 

декември 2014 година кредитите и побарувањата од други комитенти изнесуваат 1,451,735 

илјади денари, нето од соодветната исправка на вредност во износ од 106,701 илјади денари. 

Врз основа на спроведените ревизорски процедури ние утврдивме долполнителен износ на 

исправка на вредност на кредити на и побарувања од други комитенти во висина од 15,428 

илјади денари. Следствено,  кредитите на и побарувањата од други комитенти со состојба на 

31 декември 2014 година се натценети, а загубата за годината која заврши на 31 декември 

2014 година е потценета за износ од 15,428 илјади денари. Банката го евидентираше овој 

износ во своите финансиски извештаи по датумот на известување, што не е во согласност 

со прифатената сметководствена рамка која бара расходите и поврзаната исправка на 

вредност да бидат признаени во периодот за кој се однесуваат. 

 

Мислење со резерва 

Наше мислење е дека, освен за ефектот врз финансиските извештаи на прашањето 

дискутирано во пасусот “Основа за мислење со резерва”, наведените финансиски извештаи, 

ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Банката 

на 31 декември 2014 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за 

годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Народна банка на Република 

Македонија. 

Останати прашања 

Финансиските извештаи на Банката со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 

2013 година се ревидирани од друг ревизор кој во својот извештај од 29 април 2014 година 

изразил мислење без резерва за истите. 




