АГЕНДА

Ден 1
09:00
Презентер
Опис

09:20

Регистрација и вовед во курсот
Тијана Наумовска, овластен ревизор
Гоце Христов, овластен ревизор
Регистрација на учесниците. Ќе бидат презентирани целите и очекувањата од
работилницата.

Сесија Ф1-А: Вовед во МСР

Презентер Тијана Наумовска, овластен ревизор
Опис

10:20
10:35

Целта на оваа сесија е да се прикажат придобивките на ревизијата и
промената на МСР. Исто така, ќе биде прикажан краток преглед на МСР и
кратко поминувања на стандард по стандард со фокусирање на целите на
МСР. Севкупните ревизорски барања согласно МСР (МСР 200), вклучувајќи ја
нивната конзистентна примена, како и обврските на ревизорот и користите
од примена на висок квалитет на ревизорски стандарди, кои што ќе бидат
дискутирани и ислустрирани.

Пауза за кафе
Сесија Ф1-Б: Професионален и етички кодекс – Етички дилеми (игра на
табла)

Презентер Тијана Наумовска, овластен ревизор
Опис

12:20

После кратката презентација на етичките размислувања и кодексот на етика
за професионални сметководители на IESBA, учесниците ќе бидат поделени
во тимови во кои ќе разрешуваат неколку кратки етички сценарија преку игра
на табла.

Пауза за ручек

13:10

Сесија Ф1-Д: Вовед во Студија на сучај „ПејаСко“

Презентер Гоце Христов, овластен ревизор
Опис

14:00

Учесниците ќе бидат запознаени со интегрираниот ревизорски ангажман
„ПејаСко“, кој што ќе се користи во текот на работилницата. Краток осврт на
друштвото и на неговите активности ќе бидат презентирани на учесниците.

Сесија Ф1-Е: Прелиминарни активноати на ангажманот

Презентер Гоце Христов, овластен ревизор
Опис

15:00
15:15

Симулираниот случај на ревизорски клиент „ПејСко“ ќе биде употребен за
илустрирање на прелиминарните активности на ангажманот од практичен
аспект. Случајот ќе се фокусира на прифаќање на ревизорскиот ангажман
(МСКК1, МСР 220), вклучувајќи и упатство за тоа како ревизорот да одговори
на етичките закани кои што може да произлезат од овој процес. Ќе биде
разгледано договарањето на условите за ревизорскиот ангажман (МСР 210),
и ќе биде презентиран пример на писмо за ревизорски ангажман. Исто така,
ќе бидат разгледани барањата за комуницирање со оние кои се задолжени
за управувањето со ентитетот (МСР 260).

Пауза за кафе
Сесија Ф1-Ф: Клучни концепти и вовед во проценка на ризици

Модератор

Гоце Христов, овластен ревизор

Опис

Во оваа сесија ќе биде опфатен воведот во клучните концепти на ревизијата
како што се ревизорскиот ризик, видовите на уверување (разумно vs.
ограничено), вклучувајќи професионален скептицизам, професионално
расудување и етички барања (МСР 200). Севкупниот ревизорски ризик и
поврзаните компоненти, односно, инхерентниот ризик, контролниот ризик, и
детекциониот ризик ќе бидат разгледани. Концептот на преведување на
принципите на ревизорскиот ризик во пракса ќе биде презентиран преку
презентација на кратки примери и прашања.

17:00

Крај на првиот ден

Ден 2
9:00

Сесија Ф1-Г: Разбирање на ентитетот и неговото опкружување

Презентер Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор
Опис

10:15
10:30

Оваа сесија ќе започне преку нагласување на барањата на МСР 315:
Идентификување и проценка на ризиците од материјално погрешно
прикажување преку разбирање на ентитетот и неговото опкружување.
Темплејт документација ќе биде споделена, како и објаснување на методите
за нивно документирање, вкллучувајќи распрашувања, набљудување и
инспекција. Симулираниот случај на ревизорски клиент „ПејСко“, ќе биде
искористен за работа во групи, во врска со документирање на наодите во
„Разбирањето на ентитетот и неговото опкружување“, кој што ќе биде
споделен со учесниците [15 минути ќе бидат на располагање на секоја група,
како и 30 минути за дискусија].

Пауза за кафе
Сесија Ф1-Х Разбирање на контролното опкружување

Презентер

Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор

Опис

Ќе бидат истражени петте елементи на интерните контроли во симулираниот
случај на ревизорски клиент. Принципите на МСР 315 ќе бидат разгледани
преку разборањето на дизајнирањето и имплементацијата на системите на
интерни контроли, како би се одредил пристапот во ревизијата. Ќе бидат
разгледани клучни прашања со кои се соочуваат ревизорите во процесот на
проценка на интерните контроли, како и алатки за ефективна проценка, кои
ќе им помогнат на ревизорите во практичната примена. Комуникацијата на
радовофдството и оние задолжени во управување во поглед на слабостите
во интерните контроли (МСР 265) ќе бидат дискутирани, и ќе бидат
презентирани примери.
Темплејти за документирање ќе бидат споделени и симулираниот случај на
ревизорски клиент „ПејаСко“, ќе биде употребен за работа во групи за
документирање на наодите, преку „Контролна листа за контроли на ниво на
ентитет“ [30 минути ќе бидат алоцирани за работа во групи и 35 минути за
дискусија на резултатите].

12:15

Пауза за ручек

13:00

Измама и разгледување на законите и прописите во ревизија на
финансиките извештаи

Презентер Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор
Опис

14:15
14:30

Оваа сесија ќе започне со преглед на МСР 240 и одговорностите на ревизорот
кои се однесуваат на измами, и ќе продолжи со потенцирање на процедурите
за адресирање на ризиците од измами во ревизијата (значењето на
аналитичките процедури, сесија на тимска дискусија, вкллучувајќи и примери
за докуменирање). Ова барање согласно МСР 250 ќе биде дискутирано,
заедно со одредени процедури за документирање на идентификуваните
неусогласености.
Ќе се разгледа концептот на професонален скептицизам, како и резултатите
на тестот на учесниците во „Скалата за мерење на скептицизмот“. Ќе биде
прикажана видео презентација за тоа како и зошто се случила измамата.

Пауза за кафе
Сесиа Ф2-Б: Материјалност во планирање и извршување на ревизијата

Презентер Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор
Опис

16:30

Оваа сесија ќе започне со анализа на барањата на МСР 300 „Планирање на
ревизијата на финансиски извештаи“, вклучувајќи го значењето на
планирањето на ревизијата и одредувањето на ревизорската стратегија преку
документирање на планот за ревизија. Дискусија за МСР 320 „Материјалност
во планирање и извршување на ревизијата“, вклучувајќи ја материјалноста
на ниво на финансиски извештаи во целост, како и концептот на
материјалност за извршување. Оваа сесија ќе покрие примери во однос на
тоа како се се документираат проценките на материјалноста, како и примери
за различни случаеви и начините за пресметка во различни ситуации.
Учесниците ќе бидат инволвирани во релевантни задачи и практични
случаеви на основа на студијата на случај „ПејСко“.

Debreif сесија

Презентер Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор
Опис

17:00

Во оваа сесија ќе се даде краток осврт на дводневната работилница и
Модулите покриени во работилницата. Ќе биде прибран feed-back-от на
учесниците за темите и содржината на работилницата.

Крај на вториот ден

