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UVOD
Zakonom o reviziji utvrđeno je da revizorsko društvo koje obavlja reviziju financijskih
izvještaja društava od javnog interesa treba objaviti određene podatke i informacije
putem godišnjeg Izvješća o transparentnosti. Sadržaj informacija propisan je člankom
17.a Zakona o reviziji.

1. PRAVNO – USTROJBENI OBLIK I STRUKTURA VLASNIŠTVA
Revizorsko društvo REVITANA D.O.O., Kralja Tomislava 46, Čakovec osnovano
je 27.12.1993. godine, kao društvo s ograničenom odgovornošću i upisano je u registar
Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS: 070029539 Tt – 99/2981 –
4.
Hrvatska revizorska komora izdala je društvu REVITANA D.O.O. dozvolu za
obavljanje usluga revizije dana 9.3.2007. godine, pod brojem UP/I-470-01/06-02/194
Ur. broj 442-01-07-02
Društvo je kod Hrvatske revizorske komore registrirano pod brojem 100001540.
Društvo zapošljava 3 djelatnika od čega 3 VSS djelatnika; 2 ovlaštena revizora.
Svi djelatnici rade puno radno vrijeme isključivo u društvu.
Temeljni kapital Društva iznosi 23.600,00 kn, i uplaćen je u cijelosti.
Osnivač Društva je: Marija Vinko sa 100% udjela.

2. UPRAVLJAČKA STRUKTURA
Jedini osnivač društva, Vinko Marija, mag. oec. i ovlašteni revizor ujedno je i
direktorica Društva, te zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

3. UNUTARNJI SUSTAV KONTROLE KVALITETE
Društvo Revitana d.o.o. uvelo je i primjenjuje procedure i postupke kontrole kvalitete
rada primjenjujući Međunarodne revizijske standarde i Međunarodni standard kontrole
kvalitete 1 (MSKK 1) koje je objavila Hrvatska revizorska komora, a koji se na
odgovarajući način mogu primijeniti na manja revizijska društva.
Ciljevi postupaka kontrole kvalitete usmjereni su na to da revizorsko društvo i osoblje
društva u obavljanju revizijskih angažmana postupaju sukladno pravilima revizijske
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struke, da se osigura potpuna neovisnost i objektivnost angažiranog osoblja, te da
se osigura vjerodostojnost i pouzdanost revizijskih izvješća.
Kontrola kvalitete obavljanja revizije obavlja se neposrednim pregledom revizijske
dokumentacije od strane članova revizijskog tima te njihovom svakodnevnom
komunikacijom i konzultacijama. Po dovršetku obavljanja revizije od strane
revizorskog tima, a prije izdavanja izvješća revizora, odgovorna osoba koja je ujedno
i potpisnik revizorskog izvješća obavlja pregled radne dokumentacije.
Za planiranje i provođenje monitoringa (postupka koji obuhvaća razmatranje i
ocjenjivanje tvrtkinog sustava kontrole kvalitete, uključujući pregledavanje odabranih
dovršenih angažmana kako bi se steklo razumno uvjerenje o tvrtki da njezin sustav
kontrole kvalitete učinkovito djeluje) odgovorna je uprava Društva.
Za kontrolu kvalitete je dogovoreno između ovlaštenih revizora da svaki od
angažiranih revizora obavi pregled dokumentacije drugog revizora te istu potpiše.
Sva revizorska mišljenja donose isključivo ovlašteni revizori s višegodišnjim
iskustvom u revizorskim i računovodstvenim poslovima, a nakon pregleda svih
aktivnosti koje su odradili članovi revizijskog tima na određenom revizijskom
angažmanu.
Sukladno zahtjevima kodeksa profesionalne etike i odredbi Zakona o reviziji,
revizorska tvrtka REVITANA D.O.O. pridržava se zahtjeva o čuvanju i povjerljivosti
revizijske dokumentacije. Društvo od zaposlenika zahtijeva obvezu čuvanja tajnosti
svih podataka sadržanih u dokumentaciji određenog klijenta.
Društvo je u 2016. godini imalo zaključen ugovor sa ovlaštenom revizorskom
tvrtkom, čiji su ovlašteni revizori obavili kontrolu kvalitete i kontrolu dovršenog
aranžmana. U tijeku je postupak ugovaranja za kontrolu kvalitete i kontrolu
dovršenog aranžmana koja će biti objavljena u 2017. godini, s ovlaštenom
revizorskom tvrtkom, čiji revizori će obaviti navedenu kontrolu kvalitete i dovršenog
angažmana.

4. PROVJERA KVALITETE RADA
Sukladno Zakonu o reviziji, poslovanje tvrtke REVITANA D.O.O., podliježe nadzoru i
provjeri kvalitete rada od strane Hrvatske revizorske komore. Izravni nadzor u
provjeri kvalitete rada o opsegu inicijalnog pregleda provele su ovlaštene osobe
Hrvatske revizorske komore u 10. mjesecu 2010. godine, te dva, potpuna nadzor u
travnju 2014. godine i travnju 2017. godine.
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5. POPIS DRUŠTAVA OD JAVNOG INTERESA ZA KOJE JE OBAVLJENA
REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2017. GODINU
Sukladno čl. 27 Zakona o reviziji, trgovačka društva od javnog interesa čija su
financijska izvješća za 2017. godinu bila predmet obavljanja zakonske revizije od
revizorske tvrtke REVITANA D.O.O. su društva: ČATEKS D.D.i AGROMEĐIMURJE
D.D.

6. IZJAVA O NEOVISNOSTI RADA
Sukladno Kodeksu profesionalne etike objavljenog od strane Hrvatske revizorske
komore te zahtjeva standarda MSKK 1, tvrtka traži od zaposlenika da se u svojem
angažmanu na revizijskim i ostalim poslovima pridržavaju Kodeksa i pravila etičnosti i
neovisnosti koji zadovoljavanju profesionalne standarde.
Kako bi se osiguralo etično ponašanje, neovisnost i integritet, tvrtka i svi njezini
zaposlenici ne smiju imati bilo kakav financijski niti bilo koji drugi interes sa društvom
kod kojeg se obavlja revizija, njegovom upravom i vlasnicima. Osoblje društva
obavezno je stoga jednom godišnje dati pisanu izjavu o ispunjavanju zahtjeva
neovisnosti te istu izjavu pravovremeno ažurirati u slučaju da zahtjev o neovisnosti
ne može biti ispunjen.

7. STRUČNO USAVRŠAVANJE
Sastavni dio politike tvrtke je stalno stručno usavršavanje i osposobljavanje.
Ovlašteni revizori obavezni su prisustvovati stručnim seminarima Hrvatske revizorske
komore, seminarima konzultantskih tvrtki u Republici Hrvatskoj (RRIF, HZRIFD,
TEB), praćenju ažurnih Međunarodnih revizijskih standarda i ostalih pravila struke, te
dnevnom edukacijom kroz stručnu literaturu iz područja revizije i računovodstva.

8. FINANCIJSKE INFORMACIJE
Za 2017. godinu Društvo je ostvarilo slijedeće prihode s osnove:
Revizorske usluge
Revizorske usluge prema društvima od javnog interesa
Ostali prihodi
Ukupno

712.000 kn
142.500 kn
22.490 kn
876.990 kn
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9. PRIMANJA OVLAŠTENIH REVIZORA
Ovlašteni revizori koje potpisuju izvješća o obavljenim revizijama financijskih
izvješća, od kojih je jedan vlasnik, nagrađivani su temeljem utvrđenih mjesečnih
primanja (plaća), dok se vlasniku isplaćuje i iz ostvarene dobiti prema odluci o isplati.

U Čakovcu, 30. travnja 2018. godine

REVITANA D.O.O.

Direktor: Vinko Marija
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