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1. ПРИНЦИПИ НА КОНТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТ 

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (во понатамошниот текст 

„ИОРРМ“)  спроведува проверки на контролата на квалитет на друштвата за ревизија и 

овластените ревизори – трговци поединци. Друштвата за ревизија и овластените ревизори 

трговци - поединци подлежат на систем за контрола на квалитетот за проверка на  усогласеноста 

на работењето на ревизорите со Меѓународните стандарди за ревизија кои се преведени и 

објавени во Република Македонија, Кодексот на етика за професионалните сметководители на 

Меѓународната федерација на сметководители кој е преведен и објавен во Република 

Македонија, како и националното право. 

Системот на контрола на квалитетот е многу важен за одржување на квалитетот на ревизорските 

услуги, а преку тоа и зголемување на веродостојноста на издадените финансиски информации 

кои што се предмет на ревизија. 

Законот за ревизија, Статутот на ИОРРМ и Правилникот за начинот и постапките за контрола 

на квалитетот на овластените ревизори, друштвата за ревизија и овластените ревизори - трговци 

поединци (во натамошниот текст: Правилникот) ги дефинираат основите, принципите и 

постапките на проверката на контролата на квалитетот. 

2. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ПРОВЕРКИТЕ НА КОНТРОЛА 

НА КВАЛИТЕТ ЗА 2016/2017 ГОДИНА 

2.1. Општо опкружување 

Проверките на контролата на квалитетот се спроведоа во согласност со Годишниот план за 

контрола на квалитетот за 2016/2017 година, донесен од Комисијата за контрола на квалитетот 

на ревизорските услуги (во понатамошниот текст: Комисијата).  

Изборот на друштва за ревизија и овластени ревизори - трговци поединци за проверка на 

контролата на квалитетот се направи врз основа на критериуми определени со Законот за 

ревизија и Правилникот и анализа на ризици. Информациите за активностите обезбедени преку 

Прашалникот за прелиминарни податоци (ППП) и Годишниот извештај на активности (ГИА) 

кои беа доставени до ИОРРМ од страна на друштвата за ревизија и овластените ревизори 

трговци - поединци, обезбедија пристап за избор базиран на ризици. 

Сите друштва за ревизија и овластени ревизори - трговци поединци навремено, до 15 јуни 2016 

година, ги доставија Прашалникот за прелиминарни податоци (ППП) и Годишниот извештај на 

активности (ГИА), како и ажурирани податоци со 30 септември 2016 година. 

Според податоците кои ги доставија друштвата за ревизија и овластените ревизори - трговци 

поединци заклучно со 15 јуни 2016 година, потрошени се околу 172.972 часа (2015 година: 

158.637 часа) за 1.456 пријавени ангажмани (2015 година: 1.414 ангажмани), од кои 135 ентитети 

од јавен интерес (2015 година: 143 ентитети). 

2.2. Избор на друштва за ревизија, овластени ревизори – трговци поединци и 

ангажмани за проверка на контрола на квалитетот 

Методата на анализа на ризик зема во предвид неколку клучни фактори за избор на друштва за 

ревизија и овластени ревизори – трговци поединци. Клучен фактор за изложеноста на ризик 

претставува структурата на портфолиото на клиентите на друштвото за ревизија и овластениот 

ревизор – трговец поединец. Ова вклучува вкупен број на ангажмани на ревизии и проверки, 
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како и број на ангажмани на ентитети од јавен интерес. Понатаму анализата на ризик опфаќа, 

дали пријавените потрошени часови за ревизија за повеќето ангажмани кај друштвото за 

ревизија и овластениот ревизор – трговец поединец даваат индикација за мал обем на потрошени 

часови за покривање на ризиците и сложеноста на ангажманите. Нискиот надоместок за ревизија 

може да се земе само како индикација за можни отстапувања во квалитетот на извршената 

работа. Следен клучен фактор на изложеност на ризик на друштвата за ревизија и овластените 

ревизори – трговци поединци е каков бил севкупниот заклучок од последната проверка на 

контролата на квалитет и кога била таа проверка спроведена. Во предвид може да се земат и 

други индикатори од јавно достапни информации како на пример, објавените извештаи на 

независниот ревизор во јавни гласила. 

За проверка на контролата на квалитет беа избрани 13 друштва за ревизија и овластени ревизори 

– трговци поединци од вкупно 38 друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци, 

што во проценти претставува 34% од вкупниот број на друштва за ревизија и овластени ревизори 

– трговци поединци. Само за едно новоформирано друштво за ревизија ова е прва проверка на 

контрола на квалитет, а за останатите 12 друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци 

поединци изборот се направи согласно критериумите во Правилникот и резултатите о анализата 

на ризици. Реализирани беа сите 13 проверки на контрола на квалитет. 

Во планот беа вклучени и 7 друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци, за 

кои што Дисциплинската комисија побара да се направи проверка на контрола на квалитет за да 

се провери статусот на препораките дадени во извештаите за спроведена проверка на контрола 

на квалитет извршени согласно Годишниот план за контрола на квалитет за претходната година. 

Од овие 7 побарани проверки на контрола на квалитет, реализирани беа 6 проверки на контрола 

на квалитет, а една беше одложена од објективни причини. 

Последователно, планот беше дополнет со проверки на два ревизорски ангажмани на две 

друштва за ревизија, кои беа предмет на проверка на барање на СУНРРМ. Овие проверки со 

датумот на овој извештај се сеуште во тек. 

Годишниот план за 2016/2017 година се спроведе во периодот од септември 2016 година до јули 

2017 година. 

Проверките беа спроведени од страна на двајца проверувачи на контролата на квалитетот. 

Постапките кои што се следат во процесот на проверка на контрола на квалитетот на друштвата 

за ревизија и поединечно избраните ангажмани се сумаризирани во Методологија за проверка 

на контрола на квалитет, објавена на веб страната на ИОРРМ и доставена до сите друштва за 

ревизија и овластени ревизори – трговци поединци. Ова овозможува конзистентен пристап и 

соодветен квалитет на спроведените проверки на контрола на квалитетот кај друштвата за 

ревизија и овластените ревизори – трговци поединци. 

За избор на примерокот на ангажмани за ревизија се следеа барањата во Правилникот. Во 

примерокот беа застапени ангажмани за ревизија од сите овластени ревизори одговорни на 

ангажман во избраното друштво за ревизија или овластениот ревизор – трговец поединец. Во 

примерокот беа вклучени ангажмани на ентитети од јавен интерес и ангажмани со 

модификувано мислење на независниот ревизор. 

За друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци кои што беше предмет на 

проверка, се подготви Образец за резиме од проверката на контролата на квалитет со 

севкупна оценка за спроведената проверка, потпишан од страна на лицето кое ја спровело 

проверката на контролата на квалитет и управителот на друштвото за ревизија или овластениот 

ревизор – трговец поединец предмет на проверка. За секој поединечно избран ангажман кој што 

беше предмет на проверка, се изготви посебен образец Работи за понатамошно разгледување  
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во кој се наведуваат констатираните наоди и дадените препораки од страна на лицето кое  ја 

спроведува проверката на контролата на квалитет и предложените корективни чекори и 

дејствија од страна на овластениот ревизор одговорен за тој ангажман. Овој образец беше 

потпишан од страна на  лицето кое ја спровело проверката на контролата на квалитет и 

овластениот ревизор одговорен за ангажманот. Исклучок од ова е едно друштво за ревизија кое 

иницираше постапка на жалба во рамките на ИОРРМ. 

3. РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛИТЕ 

Вкупно во оваа година на проверка едно друштво за ревизија било оценето со севкупна оценка 

„задоволително“, десет друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци се 

оценети со „задоволително, но бара понатамошно разгледување“, и осум друштва за ревизија и 

овластени ревизори – трговци поединци се оценети со „незадоволително“. Ова е резултат на 

тоа што не се следат или не се следат соодветно и конзистентно препораките од претходната 

проверка на контрола на квалитет за придржување до професионалните стандарди и 

регулаторни барања.  

Одржувањето на квалитетот анализирано од аспект на севкупните оценки од тековната 

проверка на контролата на квалитет во споредба со претходно спроведената контрола на 

квалитет кај истите друштва покажува промени во однос на контролата на квалитетот кај 

друштвата за ревизија. Промените не се однесуваат еднакво на сите друштва за ревизија и сите 

типови на ревидирани ентитети кои што биле предмет на проверка на контрола на квалитетот.  

Кај еден овластен ревизор – трговец поединец севкупниот заклучок од проверката на контрола 

на квалитет во оваа година е „задоволително, но бара понатамошно разгледување“, за разлика 

од севкупниот заклучок во претходната проверка кога бил „незадоволително“. Кај две друштва 

за ревизија има намалување на севкупниот заклучок од проверката на контрола на квалитет, 

при што севкупниот заклучок од проверката на контрола на квалитет во оваа година е 

„незадоволително“, за разлика од севкупниот заклучок во претходната проверка кога бил 

„задоволително, но бара понатамошно разгледување“. Детали од анализа на резултатите се 

подолу во точка 3.3. 

3.1. Дијагноза на организацијата и системот на внатрешна контрола на  друштвата 

за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци 

Политиките и постапките на контрола на квалитетот се документирани во форма на правилник 

или прирачник за контрола на квалитет кај секое друштво за ревизија или овластен ревизор – 

трговец поединец. Политиките и постапките содржат релевантни барања за квалитет и 

генерално ги следат барањата на МСКК 1. Тие се соопштени на персоналот во ревизија. Во 

неколку случаи се побара чување на евиденција за запознавање на нововработените со 

интерните политики и процедури.  

Друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци генерално се придржуваат 

до политиките и постапките за документирање на независноста и постапките за прифаќање и 

продолжување на ангажман. Проверката на контролата на квалитет идентификува помалку 

значајни отстапувања од ова кај четири друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци 

поединци. Кај неколку друштва и овластени ревизори – трговци поединци се побара 

подобрување на системот на контрола на квалитет во овој дел, со барање за проширување на 

информациите кои што се разгледуваат во процесот на прифаќање или продолжување на 

ангажманот како основа за оценката на ризик на ангажман. Како клучни подрачја во кои што 

се побара подобрување беа идентификувани: разгледување дали засметаните надоместоци 

креираат закана по независноста, проверка и документирање на проверката на временскиот 
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период на години во кој еден ист овластен ревизор е одговорен на ангажманот (вклучувајки го 

и проверувачот на контрола на квалитет на ангажманот); разгледување на конфликт на интереси 

со субјектот на ревизија и друштвото за ревизија со сите на него поврзани друштва или друштва 

од мрежата. Соодветно на овие барања, друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци 

поединци ќе треба да определат и соодветни заштитни мерки.  

Во однос на човечките ресурси, персоналот генерално се распоредува по нивоа со 

документирани описи на работни задачи. Кај мал број на друштва за ревизија и овластени 

ревизори – трговци поединци нема или нема соодветен опис на работните места, персоналот не 

е формално распореден на позиции, постои прелевање на персоналот распореден на работни 

места од сметководство или друго, во ревизија, или не може да се идентификува персонал кој 

работи на ревизија. Ова е чест случај во друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци 

поединци кои покрај ревизија, спроведуваат и други активности и/или имаат персонал кој 

делумно се ангажира во ревизија. 

Помал дел од проверените друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци 

сеуште не поминуваат низ процес на вреднување и оцена на резултатите од работењето на 

персоналот. За дел од останатите побарано беше да се подобри системот на контрола на 

квалитет во однос на документирање на процесот.  

Кај некои од друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци се 

идентификуваше недоволно планирана обука на персоналот за да се одржи континуитет во 

неговото професионално усовршување, или обуки без вклучување на квалификувани 

предавачи. 

Дел од друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци сеуште немаат систем 

за евиденција и следење на потрошените часови, а кај некои од оние кои што имаат систем на 

евиденција, беше идентификувана неусогласеност помеѓу вкупно потрошени часови доставени 

до ИОРРМ и деталните листи на потрошени часови по вработени. Друштвата за ревизија и 

овластените ревизори – трговци поединци главно планираат часови (некаде и на ниво на 

активности и по член на персоналот) и договараат надоместок, но дел од нив не подготвуваат 

буџет за ревизија. Се побара предлозите до клиентите за надоместоци да бидат поддржани со 

буџет за ревизија (планирани часови за персоналот, пресметана цена по час, итн). 

Друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци имаат документирана 

методологија за ревизија но таа често не е сеопфатна. Ова прашање посебно се дискутираше со 

друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци кои растат во обем и 

сложеност на активности и каде персоналот учествува во различни фази од ревизијата. Во 

повеќе фази од ревизијата се користи стандардизирана документација, но нема на располагање 

упатства како таа да се пополнува. Исто така, во контекст на сеопфатноста на методологијата 

беа идентификувани слабости кои се однесуваат на отсуство или недоволни насоки и  постапки 

со кои ќе се осигура конзистентен пристап за прашањата или подрачја кои се подложни на 

професионално расудување (како на пример, материјалноста, проценката на ризици, употреба 

на методата на примерок) како и за проверка на документацијата и надзор на работата.  

Помал дел од друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци сеуште немаат 

воспоставено пракса за комуникација со претходен ревизор или оваа постапка не се применува 

конзистентно за секој ревизорски ангажман. 

Иако друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци го имаат дефинирано 

датумот на финално архивирање на ангажманите, како и политики и постапки за чување на 

ревизорското досие, кај некои од нив беше идентификувано непридржување до политиките за 
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архивирање и чување на досието. 

Мал број од друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци сеуште немаат 

определено критериуми за оценка на ангажманите за потребата за проверка на контролата на 

квалитет на ниво на ангажман. Дополнително идентификувавме ангажмани на котирани 

ентитети за кои што не е назначен проверувач на контрола на квалитет на ангажманот, и случаи 

во кои што одговорниот овластен ревизор  работи самостојно без помошници и не се 

документира потребата за вклучување на проверувач на контрола на квалитет на ангажманот. 

Ова прашање станува особено релевантно за контролата на квалитет, посебно кога нивните 

клиенти се ентитети од јавен интерес или ангажманот е оценет со ризик повисок од низок. Кај 

едно друштво за ревизија беше идентификувано непридржување до критериумите определени 

во интерните акти. Мал број на друштва за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци 

немаат утврдено форма и содржина на документација за документирање на проверките на 

контролата на квалитет на ангажман, или таа не е во согласност со барањата на МСКК 1.  

Генерално друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци, освен тие кое 

припаѓаат на меѓународна мрежа и подлежат на внатрешна проверка на контролата на квалитет 

во рамките на мрежата, сеуште го немаат имплементирано процесот на надгледување, согласно 

МСКК 1.48. При проверката на контрола на квалитет се идентификуваа две локални друштва 

за ревизија и еден локален овластен ревизор – трговец поединец кои што документирале 

извршување на процес на надгледување, преку склучување на договор со друго друштво за 

ревизија или надворешен овластен ревизор, или од страна на овластен ревизор вработен во 

рамките на друштвото. По прегледот на документацијата се побараа подобрувања во врска со 

начинот на спроведување и документирање на процесот.  

3.2. Наоди од спроведените проверки на избраните ангажмани 

Друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци во главно ги следат 

професионалните стандарди во однос на елементите на извештајот на независниот ревизор во 

согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Македонија и Законот за 

ревизија.  

Од значајните подобрувања кои се побараа во однос на мислењето на независниот ревизор а 

кои што влијаеја на севкупниот заклучок издвојуваме: основите за квалификација да бидат 

поткрепени со релевантен ревизорски доказ документиран во работната документација, 

употреба на  соодветни формулации во основите за модификација на мислењето, пасусот за 

Нагласување на прашање и Други прашања, како и придржување до барањата на МСР 570 – 

Континуитет, во однос на ревизорските заклучоци и нивно известување. 

Во однос на идентификувањето и проценката на ризиците, идентификувани слабости кои 

поединечно или заедно влијаеа  на севкупниот заклучок од проверката на контролата на 

квалитет беа: 

- Ревизорот не ја комплетирал анализата во прелиминарните постапки и постапките за 

проценка на ризик со релевантни заклучоци и фактори на ризик и/или пропуштил да 

спроведе некои од тие постапки; 

- Недостаток на анализа во континуитет на идентификуваните прашања од претходната 

година и нивно следење во тековната анализа; 

- Дел од друштва во проценката на ризикот од материјално погрешно прикажување не се 

спуштаат на ниво на тврдења и не се воспоставува врска помеѓу постапките за проценка на 

ризик и оценката на ризик на ниво на тврдење; 

- Не се идентификуваат релевантни контроли соодветно на проценката на ризик, тестот на 
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поминување главно се фокусира на проверка на текот на документација, или 

идентификуваните контроли во тестот на контроли не може да се поврзат со контролите 

предмет на тестирање; 

- Не се разгледува ризикот од измама поврзан со признавањето на приходи и ризикот 

раководството да ги заобиколи контролите. 

Во однос на планирањето на ревизијата, идентификувани слабости кои поединечно или заедно 

влијаеа  на севкупниот заклучок од проверката на контролата на квалитет беа: 

- Не се поврзува општиот и детален ревизорски план со оценката на ризикот од 

прелиминарните ревизорски постапки; 

- Не се документира користеното расудување за определување на материјалноста или 

користената методологија за пресметка на материјалност не базира на ризици, а концептот 

на материјалност не секогаш се применува во планирање и извршување на ревизијата на 

финансиските извештаи како и при оценувањето на ефектот од идентификувани погрешни 

прикажувања; 

- Не се поврзуваат постапките со тврдењата за кои се однесуваат, или за материјални салда 

на сметки нема дизајнирано соодветни ревизорски програми; 

- Ревизорот не се придржува до ревизорската програма, односно не спроведува ревизорски 

постапки за материјални салда кои се бараат со програмата, не ги објаснува причините и не 

ја оценува достатноста и соодветноста на доказот од другите постапки како поткрепа за 

ревизорското мислење; 

- Во ревизорската програма не се дискутира за големина на примерок, најчесто како резултат 

на отсуство на методологија за определување на големина на примерок (како за тестови на 

контроли така и за суштински тестирања). Како последица на ова, избраниот примерок не 

е резултат на определената материјалност, проценката на ризици, функционирање на 

интерните контроли и слично. Ова влијае на определување на несоодветен обем на 

тестирање, или избор на примерок кој не е репрезентативен за популацијата.  

Во однос на достатноста и соодветноста на ревизорскиот доказ, идентификувани слабости кои 

поединечно или заедно влијаеа  на севкупниот заклучок од проверката на контролата на 

квалитет беа: 

- Отсуство на планирање и спроведување постапки во однос на потврда на почетните салда 

за првични ревизии;  

- Непостоење на доказ за спроведени постапки за идентификување на судски спорови, оценка 

на добиените податоци и соодветно формирање на заклучоците на ревизорот; 

- Отсуство на постапки за  поврзани страни (идентификувани согласно дефиницијата на МСС 

24), идентификување соодветно фактори на ризик во трансакциите со поврзаните страни, 

како и соодветен заклучок во врска со објективан презентација на овие трансакции; 

- За ревизорскиот доказ на ниво на тврдење за: 

o постоење: неизвршување на ревизорски постапки за промените во залихите кои 

настанале помеѓу датумот на пописот и датумот на финансиските извештаи, 

проверка на усогласувањето на сметководствената состојба со состојбата по попис 

на залихи, одржување контрола над процесот на испраќање на барања за екстерно 

конфирмирање, оцена на резултатите од спроведување на процесот на 

конфирмирање, истражување на разликите од екстерното конфирмирање и 

спроведување на алтернативни постапки за неконфирмираните салда;  

o вреднување: отсуство на документирана постапка за проверка на вреднувањето на 
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залихите, побарувањата, долгорочните  и краткорочните вложувања, користење 

документација на клиентот која не е проверена за точноста и комплетноста;  

o права и обврски: непостоење доказ за сопственост, неажурирана документација во 

услови на значајни промени во структурата на средствата или обврските, 

непостоење на документирана усогласеност на доказот за сопственост со 

евиденцијата на клиентот;  

o точноста и случувањето: не се сумаризираат проверките или во некои ревизорски 

постапки сумаризирани се детали од документите кои биле предмет на проверка или 

обезбедени се копии од истите, но не е документирана проверката која била 

извршена преку споредба на документацијата со сметководствената евиденција, или 

не се документирани соодветно заклучоците од постапката. 

o комплетност: недостаток на тестови кои потврдуваат дека се евидентирани сите 

трансакции кои се однесуваат на периодот, како и недостаток на проверка на 

обелоденувањата во финансиските извештаи согласно рамката за финансиско 

известување; 

o временски пресек: неспроведување на постапки за временски пресек, или 

неадекватен примерок за тестот на временски пресек; 

o класификација: неспроведување на постапки во однос на соодветна класификација 

на трансакциите, салдата на сметки и обелоденувања. 

Во фазата на комплетирање, ревизорот често не користи сумарен преглед (меморандум за 

комплетирање на ревизијата) кој ги опишува значајните прашања идентификувани во текот на 

ревизијата и како по истите е постапено, или кој вклучува вкрстено поврзување со други 

релевантни поткрепувачки ревизорски документи кои обезбедуваат такви информации. 

Контролните листи ретко каде се референцираат со работна документација. Некои 

стандардизирани обрасци не се соодветно пополнети или не се јасно пополнети. Често не се 

документираат постапки за последователните настани. Некаде беа идентификувани 

отстапувања во постапката на документирање на идентификуваните ревизорски разлики. Често 

не се документира проверката на обелоденувањата во финансиските извештаи согласно рамката 

за финансиско известување.  

Отсуство на професионален скептицизам во клучни подрачја на ревизијата (подрачја кои бараат 

користење на значајни расудувања или за кои ревизорот го подигнал нивото на ризик) имаше 

силно влијание врз квалитетот на ревизорскиот доказ и заедно со другите наоди имаше значајно 

влијание во севкупната оценка од проверката на контролата на квалитет  

3.3. Севкупни заклучоци од спроведените проверки 

3.3.1 Севкупен заклучок од спроведените проверки 

Составен дел на образецот за Резиме  на проверката на контролата на квалитет е севкупен 

заклучок за резултатите од проверката на контролата на квалитетот. Кај едно друштво за 

ревизија, севкупниот заклучок е “задоволително“, кај 10 од друштвата за ревизија и овластени 

ревизори – трговци поединци кои беа предмет на проверка на контролата на квалитет, 

севкупниот заклучок е “задоволително, но бара понатамошно разгледување“, а кај 8 друштва за 

ревизија и овластените ревизори – трговци поединци севкупниот заклучок е 

“незадоволително“. Во однос на предходната година, подобрување има само во групата со 

севкупен заклучок „задоволително“, каде предходната година немало ниту едно друштво за 

ревизија или овластен ревизор – трговец поединец. Детали во однос на севкупните заклучоци 
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од проверките се дадени во табелите подолу. 

 

а) Детали по типови на ентитети 

 

Од вкупниот број на друштва за ревизија и овластени ревизори трговци – поединци кои биле 

предмет на проверка, 11 вршат ревизии на котирани ентитети. Од нив, кај 9,1% севкупниот 

заклучок бил “задоволително“, кај 45,5% севкупниот заклучок бил “задоволително, но бара 

понатамошно разгледување“, а кај 45,5% севкупниот заклучок е “незадоволително“. 

Од вкупниот број на друштва за ревизија и овластени ревизори трговци – поединци кои што 

биле предмет на проверка, само 3 вршат ревизии на финансиски институции. Од нив, кај 33,3% 

севкупниот заклучок бил “задоволително“, кај 66,7% севкупниот заклучок бил “задоволително, 

но бара понатамошно разгледување“. 

б) Детали по друштва за ревизија или овластени ревизори – трговци поединци 

 

Од вкупниот број на друштва за ревизија и овластени ревизори трговци – поединци кои биле 

предмет на проверка, 12 се друштва за ревизија. Од нив, кај 8,3% севкупниот заклучок бил 

“задоволително“, кај 58,3% севкупниот заклучок бил “задоволително, но бара понатамошно 

разгледување“, а кај 33,3% севкупниот заклучок е “незадоволително“. 

Од вкупниот број на друштва за ревизија и овластени ревизори трговци – поединци кои биле 

предмет на проверка, 7 се овластени ревизори – трговци поединци. Од нив, кај 42,9% 

севкупниот заклучок бил “задоволително, но бара понатамошно разгледување“, а кај 57,1% 

Друштва за 

ревизија и 

овластени 

ревизори 

трговци - 

поеднинци

Ревидираат 

котирани 

ентитети

Ревидираат 

финансиски 

институции

Задоволително 1 5,3% 1 9,1% 1 33,3%

Задоволително, но бара понатамошно 

разгледување 10 52,6% 5 45,5% 2 66,7%

Незадоволително 8 42,1% 5 45,5% 0 0,0%

Вкупно 19 11 3

Друштва за 

ревизија и 

овластени 

ревизори - 

трговци 

поединци

Друштва за 

ревизија

Овластени 

ревизори - 

трговци 

поединци

Задоволително 1 5,3% 1 8,3% 0 0,0%

Задоволително, но бара понатамошно 

разгледување 10 52,6% 7 58,3% 3 42,9%

Незадоволително 8 42,1% 4 33,3% 4 57,1%

Вкупно 19 12 7
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севкупниот заклучок е “незадоволително“. 

3.3.2 Оценки по ангажмани 

Во однос на анализа по поединечни ангажмани предмет на проверка, вкупно беа избрани 45 

ангажман (предходна година: 51), од кои 20 ангажмани се оценети како “незадоволително” 

(претходна година: 22), 19 ангажмани (претходна година: 28) се оценети како “задоволително, 

но бара понатамошно разгледување“ и 6 ангажмани (претходна година: 1) се оценети 

“задоволително“. Подобрување има и во групата „задоволително“ како оценка на ниво на 

ангажман, при што во 2016/2017 година 6 ангажмани се оценети како „задоволително“, за 

разлика од 2015/2016 година кога имало само еден ангажман оценет „задоволително“. Детали 

во однос на оценката од проверките на ниво на ангажман се дадени во табелата подолу.   

Оценки по ангажман за 2016/2017 година: 

 

Оценки по ангажман за 2015/2016 година: 

 

*Еден ангажман истовремено е друштво кое е котиран ентитет и финансиска институција. 

4. ГЛАВНИ ПРЕПОРАКИ 

Резултатите од проверките на контрола на квалитет покажуваат потреба од понатамошни 

подобрувања потребни во одредени клучни подрачја. Друштвата за ревизија и овластените 

ревизори – трговци поединци треба да го зголемат нивниот фокус на професионалниот 

скептицизам, како и понатаму да ја подобруваат примената на стандардите и  документирањето 

на ревизорската работа. 

Генерално со препораките се бара: 

Воспоставување и документирање на методологија за ревизија за да се осигура конзистентно 

следење на утврдени барања за спроведување на ревизорската работа во согласност со МСР. 

Воспоставување на систем за евиденција на потрошено време. Временската рамка, ресурсите и 

Избрани 

ангажмани %

Котирани 

друштва* %

Финансиски 

институции* %

Други 

друштва %

Задоволително 6 13,3% 2 16,7% 2 66,7% 3 9,7%

Задоволително, но бара понатамошно 

разгледување 19 42,2% 5 41,7% 1 33,3% 13 41,9%

Незадоволително 20 44,4% 5 41,7% 0 0,0% 15 48,4%

Вкупно 45 12 3 31

Ангажмани по вид

Избрани 

ангажмани %

Котирани 

друштва* %

Финансиски 

институции* %

Други 

друштва %

Задоволително 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9%

Задоволително, но бара понатамошно 

разгледување 28 54,9% 8 61,5% 5 100,0% 16 47,1%

Незадоволително 22 43,1% 5 38,5% 0 0,0% 17 50,0%

Вкупно 51 13 5 34

Ангажмани по вид
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надоместокот треба да бидат поткрепени со буџет. 

Планирање и спроведување обуки за сите нивоа на персонал и водење евиденција за да се 

поткрепи континуитетот во професионалното усовршување. Друштвата треба да воспостават и 

следат процес на вреднување и оценка на резултатите од работењето на персоналот. 

Воспоставување на процедури за проверка на ревизорската работа вклучувајќи  и утврдување 

на критериуми за проверка на контролата на квалитет на ангажман.  

Воспоставување процес на надгледување (интерна контрола) кој е дизајниран за да обезбеди 

разумно уверување дека политиките и постапките кои се однесуваат на системот на контрола 

на квалитет се релевантни, адекватни, дејствуваат ефективно и се усогласени во практиката. 

Со цел да се осигура ревизија базирана на ризици, следење на барањето на МСР 315 за 

документирање на дискусијата меѓу тимот на ангажманот, клучните елементи на стекнатото 

разбирање во однос на секој од аспектите на ентитетот и неговото опкружување и за секој од 

елементите на интерните контроли, изворите на информации од кои е стекнато разбирањето и 

извршените постапки во однос на проценка на ризикот, идентификуваните и проценети ризици 

од материјално погрешно прикажување на ниво на финансиски извештаи, и на ниво на тврдења, 

идентификуваните ризици и поврзаните контроли за кои ревизорот стекнал разбирање. 

Ревизорот треба да дизајнира и преземе понатамошни ревизорски постапки чија природа, 

временски распоред и обем ќе се заснова и ќе се однесува на проценетите ризици од 

материјално погрешни прикажувања  на ниво на тврдење. Ревизорот треба да дизајнира и 

изврши суштински постапки за секоја материјална класа на трансакции, салда на сметки или 

обелоденувања. Ревизорот треба да ја оценува достатноста и соодветноста на ревизорскиот 

доказ, и да ги формира заклучоците конзистентно на ревизорскиот доказ. 

Ревизорот треба да обезбеди ревизорска документација која ќе биде достатна да се разбере 

природата и обемот на ревизорските постапки, резултатите од истите и донесените заклучоци. 

Документацијата на ревизорот треба да биде организирана во работно досие на конзистентен 

начин за секој ревизорски ангажман, и на начин кој ќе ја покажува ревизорската работа во 

фазата на планирање, извршување и комплетирање на ревизијата. Ревизорот треба да подготви 

ревизорска документација за значајните прашања кои произлегуваат во текот на ревизијата, 

донесените заклучоци за истите и значајните професионални расудувања направени за 

донесување на таквите заклучоци. 

Кога ревизорот го модификува  мислењето или нагласува прашање, барањата на МСР 705 и 

МСР 706 се задолжителни за формата и содржината на мислењето, а ревизорската 

документација треба да осигура доволно документиран доказ а секоја основа за која се 

квалификува мислењето или се нагласува прашањето. 

 

5. ПРЕДЛОЗИ ДО КОМИСИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУКА И ПУБЛИКАЦИИ 

Во рамките на програмата за континуирано професионално усовршување за 2016 беше 

реализирана обука во вкупно траење од три часа во однос на проверката на контрола на квалитет, 

со цел да се запознаат ревизорите со резултатите од спроведените проверки на контролата на 

квалитет во 2015/2016 година. 

Со програмата за континуирано професионално усовршување за 2017 година, планирани се 

најмалку три часа обука со цел да се запознаат ревизорите со резултатите од спроведените 

проверки на контролата на квалитет во 2016/2017 година. 

Комисијата и предлага на Комисијата за образование кога ќе ја составува програмата за обука 
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за 2017 и 2018 година да ги земе во предвид главните слабости  наведени во овој извештај. 

6. ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СЛЕДЕЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ 

Кај 18 друштва за ревизија, спроведената проверка беше последователна проверка на контролата 

на квалитет. Во секоја последователна проверка на контрола на квалитет, се разгледува 

имплементацијата на дадените препораки од претходната контрола. Имплементацијата на 

препораките од претходната контрола се разгледува и документира во Резимето од спроведената 

проверка на контрола на квалитетот. 

За побараните седум проверки на контрола на квалитет од страна на Дисциплинската комисија 

дополнително се направи анализа на статусот на препораките за значајните наоди дадени во 

извештаите за спроведена проверка на контрола на квалитет. Оценката на имплементацијата на 

дадените препораки кај овие друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци, 

покажа дека со мали исклучоци препораките во главно не се имплементирани. 

7. ПОНАТАМОШНИ ДЕЈСТВИЈА ОД СПРОВЕДЕНИТЕ ПРОВЕРКИ НА 

КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 

Во согласност со член 51 од Статутот на Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) и 

член 61 од Правилникот за начинот и постапката на контрола на квалитетот на друштвата за 

ревизија и на овластениот ревизор – трговец поединец, Комисијата за контрола на квалитет на 

ИОРРМ и ги достави на Дисциплинска комисија на ИОРРМ резултатите од извршената проверка 

на контролата на квалитет според годишниот план за 2016/2017 година, за нејзино понатамошно 

постапување.  

 

Гордана Никушевска 

        Претседател на Комисијата за 

Контрола на квалитетот на 

ревизорските услуги 


