ПРЕДЛОГ
Врз основа на член 19 став (1) точка 20) од Законот за ревизија (Службен
весник на РМ, број 158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 192/2015 и
23/2016 година), а во врска со член 24 став (1) точка 4) од Статутот на Институтот на
овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ), Собранието на ИОРРМ на
предлог на Управниот одбор, на седницата одржана на --.--.2018 година, усвои

Годишен извештај за работа на
Институтот на овластени ревизори на РМ за 2017 година
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I. Резиме
Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) спроведува
активности согласно надлежностите уредени со Законот за ревизија и Статутот на
ИОРРМ. Во 2017 година, беа спроведени активности за усогласување на интерните
акти на ИОРРМ со Законот за измени и дополнувања на Законот за ревизија
(Службен весник на РМ, 188/2013 и 138/2014).
Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во 2017 година
спроведe настани за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за
овластените ревизори. Во рамките на Годишната програма за КПУ за 2017 година беа
спроведени 9 настани за КПУ или вкупно 64 часа, за да им се овозможи на
овластените ревизори да ја исполнат законската обврска да посетуваат најмалку 120
часа за период од три години, односно најмалку 30 часа годишно во рамките на
континуирано професионално усовршување од областа на сметководството и
ревизијата, согласно член 28 од Законот за ревизија. За одржување на предавања на
темите предвидени во Годишната програма за КПУ за 2017 година беа поканети и
изразија интерес предавачи од Дирекција за заштита на лични податоци, Управата за
финансиско разузнавање, Агенција за супервизија на осигурувањето, Еуростандард
Банка АД Скопје, Комисија за хартија од вредност, Економски факултет Скопје, ЕСП –
Развој и управување на човечки ресурси, овластени ревизори, претставници на
друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци, вработените на
ИОРРМ, како и предавачи со други домашни и меѓународни сертификати. Вкупно беа
опфатени 29 различни теми. Предавањата се однесуваа на континуирано
професионално образование (меѓународни сметководствени стандарди, меѓународни
стандарди за финансиско известување, меѓународни стандарди за ревизија, законска
регулатива, контрола на квалитетот на ревизорските услуги, Кодекс на етика за
професионалните сметководители) и континуирано професионално усовршување
(актуелни теми). Од 22 декември 2017 година до 05 јануари 2018 година, беше
спроведено електронско следење на КПУ на овластените ревизори за кое што се
признаваат 8 часа КПУ за 2017 година.
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На 10, 29 и 30 ноември 2017 година, ИОРРМ спроведе настани за КПУ за
сметководители и овластени сметководители, во вкупно времетраење од 24 часа,
односно 8 КПУ часа по ден. Настаните беа спроведени врз основа на договор за
акредитација за вршење на Континуирано професионално усовршување за
сметководители и овластени сметководители кое што се спроведува согласно Законот
за вршење на сметководствени работи, склучен со ICC Macedonia (International
Chamber of Commerce Macedonia).
Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во 2017 година
спроведе две сесии за полагање на испитот за стекнување на звањето ревизор,
согласно член 54 од Законот за ревизија, што беа спроведени во јуни 2017 и
декември 2017 година. Во 2017 година, девет кандидати кои го положија испитот се
стекнаа со уверение за ревизор, издадено од страна на ИОРРМ.
Во 2017 година, ИОРРМ издаде пет уверенија за ревизор врз основа на доставени
барања за признавање на квалификација за ревизор стекната во странство, а
во согласност со Правилникот за начинот и постапката на добивање уверение за
ревизор за лица кои поседуваат уверение за ревизор стекнато во странство.
Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги усвои
Годишен извештај за наодите од извршените контроли на Комисијата за контрола на
квалитет на ревизорските услуги, за проверките согласно Годишниот план за
2016/2017 година. Во согласност со Правилникот за начинот и постапката на контрола
на квалитетот на друштвата за ревизија и на овластен ревизор – трговец поединец,
Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги усвои Годишен план за
контрола на квалитет за 2017/2018 година. Во септември 2017 година, започна
спроведување на проверки на контрола на квалитетот според Годишниот план за
контрола на квалитет за 2017/2018 година. Методологијата за организација и
спроведување на проверка за контрола на квалитетот на друштвата за ревизија и
овластените ревизори – трговци поединци е објавена на веб страната на ИОРРМ.
На 14 март 2017 година, на веб страната на ИОРРМ беше објавен Повик за
пријавување на едукатори за обука и подготвување прашања и/или задачи за
спроведување на испитот за стекнување звање ревизор. На 24 април 2017 година, во
дневните весници Дневник и Нова Македонија, како и на на веб страната на ИОРРМ,
повторно беше објавен Повик за пријавување на едукатори за обука и подготвување
прашања и/или задачи за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор.
Регистарот на ревизори, Регистарот на овластени ревизори, Регистарот на
друштва за ревизија, Регистарот на овластени ревизори – трговци поединци,
и Регистарот на трајно одземени лиценци се усогласени со член 30 од Законот за
ревизија, и истите се објавени на веб страната на ИОРРМ.

IFAC1
Институтот на овластени ревизори на РМ доби статус на полноправна членка на
IFAC, за што се одлучуваше на седницата на Собранието на IFAC што се одржа на 13 и
14 ноември 2013 година во Сеул, Јужна Кореја.

Меѓународна соработка
На 15 и 16 март и на 02 и 03 октомври 2017 година, назначени членови на ИОРРМ
учествуваа на обуката за обучувачи од областа на ревизијата, организирана од
страна на CFRR, канцеларија на Светска банка.
На 28 април 2017 година, претседателот на ИОРРМ одржа состанок со Mr. Tural
Jamalov, кој ја презема функцијата на специјалист за финансиски менаџмент во
канцеларијата на Светска банка, Скопје. Се дискутираше за надлежностите на ИОРРМ,
развојот и надзор на професијата, Законот за ревизија, изготвување на листа на
1

International Federation of Accountants.
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Свбетска банка за рабгирање на друштвата за ревизија кои што се ангажираат за
ревизија на проектите на Светска банка, како и други актуелни прашања.
На 04 мај 2017 година, претставници на ИОРРМ по покана од ICAEW учествуваа на
Accountancy Profession Strategic Forum (APSF) 2017 што се одржа во Никозија, Кипар.
На 31 мај и 01 јуни 2017 година, претставници на ИОРРМ учествуваа на Форумот
на мали и средни практики и EU-REPARIS Education Community of practice, заднички
организирани од страна на CFRR и IFAC, што се одржаа во Виена, Австрија.
На 27 јуни 2017 година, претставници на ИОРРМ учествуваа на работна
конференција на EU-REPARIS Програмата на тема "Achieving Excellence in Accounting
Education: Sharing good practices and opportunities for reform", во контекст на
регионалното истражување и публикацијата "Accountancy Education Benchmarking
Study", која што се одржа во Воденица Мулино, Скопје. Нa работилница беа
презентирани наодите од студијата во која меѓу шест земји од регионот, беа вклучени
и програмите за едукација на ИОРРМ и Економскиот факултет при УКИМ.
На 29 јуни 2017 година, претседателот на ИОРРМ одржа состанок со претставници
на CFRR, канцеларија на Светска банка, за дискусија за правците на идна соработка
помеѓу ИОРРМ и CFRR.
На 27-29 септември 2017 година, по покана на Consel Superieur de l'Ordre Des
Experts Comptables – CSOEC, претставник на ИОРРМ учествуваше на 72-от Конгрес на
CSOEC, што се одржа во Лил, Франција.
На 19-20 октомври 2017 година, претставници на ИОРРМ учествуваа на панел
сесијата насловена “Фокус на квалитетот на ревизијата” на работилница организирана
од Светска банка, а во рамките на XII конгрес на сметководители и ревизори на Црна
Гора, што се одржа во Бечичи.
На 24-25 октомври 2017 година претставник на ИОРРМ учествуваше на
работилница од областа на надзор и контрола на квалитет на ревизијата што се одржа
во Виена, а на покана на Светска банка.
На 27 и 28 ноември 2017 година, по покана на Хрватската ревизорска комора,
ИОРРМ учествуваше со свои претставници на стручното советување што се одржа во
Загреб.
Претставници на ИОРРМ учествуваа на конференција на Институтот на Албанија
(IEKA) кој се одржа во Тирана на 18 ноември 2017 година.
ИОРРМ има важечки Меморандум за соработка со Комората на ревизори на
Република Азербејџан.

Соработка со Совет за унапредување и надзор на ревизија на
Република Македонија (СУНРРМ)
Претседателот, членови на Управниот одбор и претставници на ИОРРМ на покана
на СУНРРМ, присуствуваа на состаноци за разгледувања на прашања што се
однесуваат на доставени акти од страна на ИОРРМ за добивање мислење/согласност
од СУНРРМ, како и за разгледување на прашања од интерес за развојот на
професијата.
Во 2017 година, СУНРРМ даде согласност на следните акти на ИОРРМ:
 Годишна програма за работа на ИОРРМ за 2017 година.
 Правилникот за начинот и постапката на контрола на квалитетот на друштвата
за ревизија и на овластен ревизор – трговец поединец.
 Програмата за обука на овластени ревизори кои ќе спроведуваат контрола на
квалитет со дополнителна препорака.
 Годишниот извештај за наодите од извршените контроли на Комисијата за
контрола на квалитет на ревизорските услуги, по планот за 2016/2017 година.
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 Годишната програма за работа на Комисијата за контрола на квалитет за 2017
година.
 Годишниот извештај за работа на ИОРРМ за 2016 година.

Соработка со професионални организации и други институции во
Република Македонија
На 02 и 06 март 2017 година, се одржаа состаноци помеѓу претставници од
Министерство за финансии, Институтот на овластени ревизори на Република
Македонија, АССЕКО и Генерален секретаријат, во врска со прашања поврзани со
софтверот за полагање на испити на државните институции.
Во 2017 година се одржаа повеќе состаноци помеѓу претседателот на ИОРРМ и
Ленче Папазовска, претседател на Институтот на сметководители и овластени
сметководители на Република Македонија (ИСОС), за дискусија за актуелни прашања.
Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) се стекна со
акредитација за вршење на Континуирано професионално усовршување за
сметководители и овластени сметководители кое што се спроведува согласно Законот
за вршење на сметководствени работи. Акредитацијата ја додели ICC Macedonia
(International Chamber of Commerce Macedonia).
На 18 септември 2017 година, претставници на ИОРРМ одржа состанок со
министерот за финансии, д-р Драган Тевдовски. На состанокот беше презентирана
работата на ИОРРМ, беа разгледани актуелните состојби на ревизијата во Република
Македонија и можностите за натамошен развој на ревизорската професија, и се
дискутираа предлози и сугестии за подобрување на работата на овластените ревизори
и релевантната законска регулатива.
На 25 септември 2017 година, претседателот на ИОРРМ одржа првична средба со
новоназнечниот в.д. претседател на СУНРРМ, Премтим Исени.
На 17.11.2017 година, претставници на ИОРРМ одржаа состанок со министерот за
финансии, на кој се дискутираше за измени и дополнувања на Законот за ревизија.

II. Активности на телата на ИОРРМ


Собрание

Собранието на ИОРРМ ги одржа 20-та и 21-та седница.
На седниците беа усвоени следните:
-

Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2016 година (на 16.10.2017 година
доби согласност од СУНРРМ).

-

Годишната сметка и финансиските извештаи на ИОРРМ за годината што
завршува на 31.12.2016 година и извештајот на ревизорот за финансиските
извештаи на ИОРРМ за годината што завршува на 31.12.2016 година.

-

Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за
дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ, доставен до СУНРРМ за
добивање согласност.

На 20-та седница беше потврдена одлуката за именување на еден член на Комисијата
за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор, согласно член 24 и 25 на
Статутот на ИОРРМ и усвоена одлука за именување на двајца овластени ревизори,
членови на ИОРРМ, за членови на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на
Република Македонија (СУНРРМ). Изборот беше спроведен со тајно гласање, согласно
Статутот на ИОРРМ, по предлог на Управниот одбор на ИОРРМ. За членови на СУНРРМ
беа избрани проф. д-р. Зорица Божиновска Лазаревска и Николаки Миов.
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На 21-та седница беше разгледан Извештајот на Надзорниот одбор за годишната
сметка и извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на ИОРРМ за годината
која завршува на 31 декември 2016 година и беше усвоена одлуката за потврдување
на Одлуката на Управниот одбор за именување на член на Комисијата за контрола на
квалитетот на ревизорските услуги. На истата седница, беа спроведени избори за
членовите на телата на ИОРРМ заради истекување на мандатот од три години.
Изборите беа спроведени со тајно гласање, согласно Статутот на ИОРРМ, по предлог
на Управниот одбор на ИОРРМ.
Надзорен одбор



Надзорниот одбор на ИОРРМ ги разгледа следните:
-

Пописниот елаборат од пописната комисија за утврдените состојби при пописот
на средствата и обврските на Институтот за овластени ревизори на Република
Македонија со состојба на 31.12.2016 година.

-

Годишната сметка на ИОРРМ и Даночниот биланс за 2016 година, и други
прашања поврзани со сметководствената евиденција и работењето на ИОРРМ.

-

Нацрт ревизорски извештај и финансиски извештаи за 2016 година.

-

Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2016 година и Годишна програма за
работа на ИОРРМ за 2017 година.

Надзорниот одбор усвои:
-



Извештај на Надзорниот одбор на ИОРРМ кон извештајот за работењето на
ИОРРМ, годишната сметка за 2016 година и извештајот на ревизорот за
финансиските извештаи на ИОРРМ за 2016 година доставени до Собранието на
ИОРРМ.
Управен одбор

Во 2017 година, Управниот одбор одржа тринаесет седници на кои ги усвои следните:
o Тримесечни извештаи за работа на ИОРРМ доставени до Советот за унапредување
и надзор на ревизијата на РМ и Надзорниот одбор на ИОРРМ, заради редовно
информирање.
o Одлуки за издавање на уверение за ревизор за лица кои го положиле испитот за
стекнување звање ревизор.
o Одлуки за издавање на уверение за ревизор за лица кои квалификацијата за
ревизор ја стекнале во странство.
o Разгледа и одобри препораки за зачленување на овластени ревизори во ИОРРМ,
на овластен ревизор – трговец поединец, што се однесува на ТП за ревизија и
сметководство ‘Ревизија Витанова’, и на друштво за ревизија, што се однесува на
Друштво за ревизија и бизнис консалтинг ‘А & БА Гроуп’ ДООЕЛ Скопје.
o Предлог Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2016 година доставен до
Собранието на ИОРРМ за усвојување.
o Финансиски план на ИОРРМ за 2017 година.
o Годишна програма за работа на ИОРРМ за 2018 година доставена до СУНРРМ за
добивање согласност.
o Одлука за вработување на лице за вршење административно – технички работи за
период од шест месеци и одлука за продолжување на работниот однос на
неопределено време.
o Годишна програма за Континуирано професионално усовшување за 2017 година.
o Пописниот елаборат од пописната комисија за утврдените состојби при пописот на
средствата и обврските на ИОРРМ со состојба на 31.12.2016 година.
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o Програма за обука на овластени ревизори кои спроведуваат контрола на
квалитет, доставена до СУНРРМ за добивање согласност.
o Предлог одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на
ИОРРМ за годината што завршува на 31.12.2015 година.
o Одлуки за покренување на дисциплинска постапка против членови на ИОРРМ.
o Одлуки за ослободување од одговорност за дисциплинска повреда, за Друштво за
ревизија, проценка и финансиски консалтинг ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, за Друштво за
ревизија и консалтинг ТРИО-КОНСАЛТИНГ ДОО Гевгелија и за овластен ревизор –
трговец поединец ТП ММ Ревизија – Радовиш.
o Одлуки за разрешување и назначување на член на Комисијата за контрола на
квалитетот на ревизорските услуги, потврдена од Собранието на ИОРРМ.
o Годишна и Тригодишна програма за работа на Комисијата за контрола на
квалитетот на ревизорските услуги, доставени до СУНРРМ за добивање
согласност.
o Предлог Правилникот за начинот и постапката за утврдување на повредите и за
дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ, доставен до Собранието на ИОРРМ
за усвојување и до СУНРРМ согласност.
o Годишен извештај за спроведените проверки на контрола на квалитет по планот
за 2016/2017 година, доставен до СУНРРМ за добивање согласност.
o Одлука за изрекување на дисциплинска мерка – Времено исклучување од
членство во ИОРРМ, за период од 6 месеци за Друштво за ревизија и консалтинг
ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈА ДОО Скопје.
o Нова форма на Прашалник за контрола на квалитет на ниво на ангажман,
објавена на веб страната на ИОРРМ.
o Ревидиран Акциски план за доставување до IFAC.
Управниот одбор на ИОРРМ разгледа и одобри препораки за зачленување на
овластени ревизори во ИОРРМ, материјали за доставување до СУНРРМ согласно
утврдениот модел за известување и размена на информации и податоци помеѓу
ИОРРМ и СУНРРМ во однос на спроведување на контрола на квалитетот, како и во
однос на преостанатите активности на ИОРРМ. Ги разгледа Извештајот за периодична
контрола кај друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци во
2017, Извештајот за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор во
декември 2016 година и јуни 2017 година, и Извештајот за спроведување на КПУ во
2016 година.
Управниот одбор разгледуваше предлози и барања доставени до Управниот одбор од
страна на членовите и комисиите на ИОРРМ, дописи доставени од СУНРРМ, како и од
страна на надворешни заинтересирани страни.



Комисии на ИОРРМ

1. Комисија за регистрација на ревизори и овластени ревизори
Комисијата за регистрација на ревизори и овластени ревизори:
 Разгледа доставени барања за зачленување на овластени ревизори и до
Управниот одбор достави Препораки за зачленување на нови овластени
ревизори.
 Разгледа доставени барања за зачленување во ИОРРМ и усвои Препораки за
зачленување на нов овластен ревизор – трговец поединец и на ново друштво за

ревизија.
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Разгледа доставено барање за престанок на членство во ИОРРМ и усвои
Препораки за престанок на членство во ИОРРМ.

 Разгледа доставени барања за признавање на квалификација за ревизор
стекната во странство. По спроведена постапка согласно Правилникот за
начинот и постапката на добивање уверение за ревизор за лица кои поседуваат
уверение за ревизор стекнато во странство, достави Предлог до Управниот одбор
на ИОРРМ за издавање уверенија за ревизор за пет баратели за признавање на
квалификација за ревизор стекната во странство.
 Достави известувања до Управниот одбор на ИОРРМ за лица кои стекнале право
за добивање уверение за ревизор, врз основа на добиен Список на кандидати
кои ги положиле сите испити од Програмата за полагање на испитот за
стекнување на звањето ревизор, од Комисијата за спроведување на испитот за
стекнување звање ревизор, за испитните сесии декември 2016 година и јуни
2017 година.
 Спроведе периодична контрола за 2017 година согласно Правилникот за
спроведување на периодична контрола.
 Усвои Извештај за периодичната контрола на Комисијата за регистрација на
ревизори и овластени ревизори за 2017 година, доставен до Управниот одбор на
ИОРРМ.
Комисијата разгледуваше доставени информации за ажурирање на регистрите што ги
води ИОРРМ, како и други актуелни прашања поврзани со надлежностите согласно
Статутот.
2. Комисија за контрола на квалитетот на ревизорските услуги
Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги:
 Подготви и достави предлог за измени на Тарифникот
членарината и надоместоците што ги наплатува Институтот.

за

висината

на

 Подготви и усвои предлог Програма за обука на овластени ревизори кои
спроведуваат контрола на квалитет и ја достави до Управниот одбор на ИОРРМ.
 Во рамките на постапката за контрола на квалитет, до друштвата за ревизија и
овластените ревизори - трговци поединци се достави барање за доставување на
годишни податоци до 15.06.2017 година, преку пополнување на образец
Годишен извештај на активности и образец Прашалник за прелиминарни
податоци.
 Подготви предлог Годишна програма за работа на Комисијата за контрола на
квалитет на ревизорските услуги за 2017 година.
 Подготви периодични извештаи на активности за доставување до Управниот
одбор и СУНРРМ, согласно усвоениот модел на известување и размена на
податоци помеѓу СУНРРМ и ИОРРМ во врска со спроведувањето на контрола на
квалитетот.
 Усвои Годишен извештај за наодите од извршените контроли, доставен до
Управниот одбор за одобрување.
 Достави Известувања до Дисциплинската комисија во врска со спроведените
проверки на контрола на квалитетот.
 Усвои Годишен план за контрола на квалитет за 2017/2018 година.
 Побара од друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци да
достават ажурирани податоци за извршените ревизии заклучно со 30.09.2017
година.
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 Во рамките на КПУ на настанот што се одржи на 28.09.2017 година, се одржи
презентација за резултати и наодите од спроведените проверки на контрола на
квалитетот во 2016 - 2017 година.
 Разгледуваше извештаи од спроведени проверки на контрола на квалитетот.
 Подготви нова форма на Прашалник за контрола на квалитет на ниво на
ангажман, доставена до Управниот одбор за усвојување.
Комисијата извршуваше активности поврзани со спроведување на проверки за
контрола на квалитет според Годишниот план за контрола на квалитет за 2016/2017
година.
Од 09.04.2015 година, назначен претставник на Советот за унапредување и надзор на
ревизијата на Република Македонија, учествува во работата на Комисијата за
контрола на квалитетот на ревизорските услуги на ИОРРМ, согласно член 8 став (1)
точка 6) од Законот за ревизија.
3. Дисциплинска комисија
Дисциплинската комисија подготви предлог Правилник за начинот и постапката за
утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ,
усогласен со Законот за ревизија и Статутот на ИОРРМ.
Дисциплинската комисија врз основа на известувања, периодични извештаи,
извештаи од проверка на контрола на квалитет и други релевантни материјали
доставени од Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги во врска
со спроведените проверки на контрола на квалитетот подготви предлози до Управниот
одбор за покренување на дисциплинска постапка против членови на ИОРРМ.
Врз основа на Одлуки на Управниот одбор за покренување на дисциплинска постапка
против членови на ИОРРМ, спроведува дисциплински постапки согласно тековниот
Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплинските
мерки на членовите на ИОРРМ, Статутот на ИОРРМ и Законот за ревизија.
Дисциплинската комисија подготви и достави известувања до Управниот одбор на
ИОРРМ поврзани со спроведување на дисциплинските постапки. Дисциплинската
комисија усвои препораката до Управниот одбор на ИОРРМ, за изрекување
дисциплинска мерка – Времено исклучување од членство во ИОРРМ, за период од 6
месеци, за Друштво за ревизија и консалтинг ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈА ДОО
Скопје, и и усвои препораки до Управниот одбор за ослободување од одговорност за
дисциплинска повреда, за две друштва за ревизија и еден овластен ревизор – трговец
поединец.
Дисциплинската комисија разгледуваше дописи и други актуелни прашања поврзани
со надлежностите согласно Статутот и тековниот Правилник за начинот и постапката
за утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ.
4. Комисија за образование, обука и публикации
Комисијата за образование, обука и публикации:
 Ги подготви тримесечните изданија на Билтенот на ИОРРМ, кој што преку епошта се доставува до членовите на ИОРРМ.
 Подготви предлог Годишна програма за континуирано професионално
усовршување (КПУ) за 2017 година, со предлог за начинот на спроведување и
датуми и локации за спроведување на настаните за КПУ. При тоа, беа земени
предвид препораките за Комисијата за образование, обука и публикации во
Годишниот извештај за проверки на контрола на квалитет за 2015/2016 година,
евалуациите на учесниците на настаните за КПУ одржани во 2016 година и други
релевантни информации и податоци.
 Спроведе подготвителни активности за настаните за КПУ што се одржaа во 2017
година.
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 Спроведе подготвителни активности за настаните за КПУ за сметководители што
се одржaа на 10, 29 и 30 ноември 2017 година.
 Разгледуваше доставени документи во врска со барања за признавање на
квалификација за ревизор стекната во странство и подготви Мислења за
утврдување адекватност/веродостојност на програма според која кандидатот
стекнал квалификација ревизор во странство.
 Подготви Извештај за спроведување на Континуирано професионално
усовршување во 2016 година, доставен до Управниот одбор на ИОРРМ.
 Ги утврди презентациите за електронско следење на КПУ.
Комисијата за образование, обука и публикации разгледуваше актуелни прашања
поврзани со спроведување на обука за кандидатите за полагање на испитот и
спроведување на КПУ.
5. Комисија за спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор
Комисијата за спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор:
 Подготви предлог до Управниот одбор на ИОРРМ за спроведување на испитните
сесии јуни/јули 2017 година и декември 2017 година.
 Подготви предлог до Управниот одбор на ИОРРМ за објавување на Повик
пријавување на интерес за координатор и оценувачи за спроведување
испитот за стекнување звање ревизор и Повик за пријавување на испити
сесииите јуни/јули 20176 година и декември 2017 година, согласно член 54
Законот за ревизија.

за
на
за
од

 Извршуваше подготвителни активности за спроведување на испитот за
стекнување звање ревизор за испитните сесии јуни 2017 година и декември
2017 година. Испитните сесии беа спроведени од 20 до 30 јуни 2017 година, и
од 07 до 15 декември 2017 година.
 Ги утврди резултатите од испитните сесии што се одржаа во декември 2016
година и јуни 2017 година. Во двете испитни сесии, девет кандидати го положија
испитот за стекнување на звањето ревизор.
 Комисијата подготви и усвои извештаи за спроведувањето на испитот за
стекнување на звање ревизор во декември 2016 година и јуни 2017 година
доставени до Управниот одбор на ИОРРМ.
 Усвои Извештаи за оценување по барање на кандидатите кои го полагаа
испитот.
 Подготви и усвои извештаи за положен испит од областа на законска регулатива
во РМ, по барања доставени од Комисијата за регистрација на ревизори и
овластени ревизори, за баратели кои квалификацијата за ревизор ја стекнале во
странство.
Комисијата разгледуваше актуелни прашања поврзани со спроведување на испитот за
стекнување звање ревизор и постапката за признавање на квалификација за ревизор
стеката во странство.
6. Комисија за спроведување на стручниот испит за стекнување звање
ревизор
Комисијата за спроведување на стручниот испит за стекнување звање ревизор:
 Подготви и објави повик за пријавување на едукатори за обука и подготвување
прашања и/или задачи за спроведување на испитот за стекнување звање
ревизор. Заради недоволен број на пријавени едукатори Комисијата повторно го
објави повикот.

9

Комисијата разгледуваше и други актуелни прашања поврзани со спроведување на
испитот за стекнување звање ревизор.
7. Комисијата за стандарди за ревизија
Комисијата за спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор:


Подготви предлог до Управниот одбор за ажурирање на преводот на
Меѓународните стандарди за ревизија и предлог на „Повик за пријавување на
правни лица или групи од физички лица кои ќе извршат ажурирање на
преводот на Меѓународните стандарди за ревизија“.

8. Комисијата за сметководствени стандарди немаше активности во 2017
година.

III. Финансиски информации
Во 2017 година, ИОРРМ оствари приходи од членарина за овластените ревизори,
друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци, спроведување на
испитот за стекнување звање ревизор, спроведување на КПУ и практични семинари, и
друго.
Подолу е дадена табела со споредбени информации во однос на Финансискиот план
на ИОРРМ за 2017 година и реализираните приходи и расходи во 2017 година,
споредбен податок со 2016 година, учество на приходи/расходи по одделни ставки во
вкупните приходи/расходи, и процент на реализирано во однос на планирано за 2017
година.
Позначајни отстапувања помеѓу планираните и реализираните приходи и
расходи за 2017 година.
1.

Приходи

Надомест за полагање на испит за стекнување звање ревизор (согласно член
54 од Законот за ревизија). Отстапување од -33,4 % се должи на намалување на
бројот на пријавување на испити, бидејќи во 2017 година испитот сеуште го полагаат
само тековни кандидати.
Надомест за полагање на испит за стекнување звање ревизор (согласно член
27а-27s од Законот за ревизија). Отстапување од -100% се должи на
неспроведени испити за стекнување звање ревизор согласно Законот за измени и
дополнувања на Законот за ревизија ‘Службен весник на РМ, 188/2013 година’.
Спроведени се подготвителни активности и разговори со надлежните институции за
спорни прашања.
Семинари (обука за алатки, практичен семинар, испит). Отстапување од -80,2%
се должи на неспроведена обука за алатката, како и неодржани семинари за обука на
кандидатите заради недоволен број на заинтересирани кандидати. Исто така,
одржувањето на практични семинари е одложено за првото тримесечје на 2018
година.
Стручна литература. Отстапување од -60,8 % се должи на намален интерес за
литературата за полагање на испитот, бидејќи во 2017 година испитот сеуште го
полагаат само тековни кандидати.
2.

Расходи

Расходи за испитот согласно член 54 од ЗР. Отстапување од -34,1% се должи на
трошоците што зависат од бројот на кандидати кои го полагаат испитот и пријавени
испити по испитна сесија, и намалени трошоци за активностите и материјалите за
спроведување на испитот.
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Расходи за испитот согласно член 27а-27у од ЗР. Отстапување од -96,2% се
должи на неспроведени испити за стекнување звање ревизор согласно Законот за
измени и дополнувања на Законот за ревизија ‘Службен весник на РМ, 188/2013’.
Еднократен надоместок за воспоставување на електронскиот систем за
полагање на испитот. Отстапување од -100% се должи на невоспоставен на
електронскиот систем за полагање на испитот согласно Законот за измени и
дополнувања на Законот за ревизија ‘Службен весник на РМ, 188/2013’.
Расходи за семинари. Отстапување од -85,4% се должи на неодржани семинари за
обука на кандидатите заради недоволен број на заинтересирани кандидати. Покрај
тоа, во 2017 година не беа одржани практични семинари кои што се одложениз а
почетокот на 2018 година.
Расход за контрола на квалитет. Отстапување од -56,2% се должи на неможноста
да се предвиди бројот и опфатот на спроведените проверки за контрола на квалитет
во текот на годината.
Стручна литература и ажурирање/превод (МСР, прирачници, алатка PACK
PE). Отстапување од -99,2% се должи на неспроведни активности за
ажурирање/превод.
Канцелариски трошоци. Отстапување од -27,8% се должи на намалена потреба за
набавка на канцелариски материјал.
Одржување на состаноци на телата на ИОРРМ. Отстапување од -56,2% се должи
на неможноста да се предвиди бројот на состаноци што ќе се одржат во текот на
годината.
Учество на меѓународни конференции. Отстапување од 60,8% се должи на
зголемен интензитет на остварени патувања за учество на меѓународни конференции
и настани.
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Приходи

Број на лица Износ по лице
(денари)
1 Приходи
1,1 Членарина - овластени ревизори
1,2 Членарина - друштва за ревизија и овластени ревизори - ТП
Надомест за полагање на испит за стекнување звање ревизор
1,3 (согласно член 54 од Законот за ревизија)
Надомест за полагање на испит за стекнување звање ревизор
1,3,1 (согласно член 27а-27s од Законот за ревизија)
1,4 Семинари (обука за алатки, практичен семинар, испит)
1,5 Континуирано професионално усовршување

Коментар

(денари)

190
6.000
1% од приходи од ревизија и услуги поврзани
со ревизија во РМ
140
15
190

2 сесии по
9.200 70 испити
73.600 1 сесија
10.000
5 вонредни
контроли

1,6 Контрола на квалитет
1,7 Стручна литература
1,8 Останати приходи
Вкупно приходи
Расходи
%
од приходи

Вкупно
планирано
2017

Коментар

Нето приходи
3 Дополнителни информации:
3,1 Пренесени дел на вишокот на приходи од претходните години
3,2 Депозити

40,00%
60,00%

4 вработени
(% од 1.3)
(% од 1.3.1)

70,00%

(% од 1.4)

30,00%

(% од 1.5)

15% од вкупни приходи

3,00%

(денари)

(денари)

%

Реализирано
2017 во однос
на планирано
(отстапување)

Учество во
вкупни
приходи
2017

%

%

1.140.000

1.200.000

1.131.000

6,1%

5,3%

12%

4.600.000

4.646.388

4.641.740

0,1%

1,0%

48%

1.288.000

858.400

1.354.800

-36,6%

-33,4%

9%

1.104.000
1.000.000
1.900.000

0
198.000
2.132.000

0
288.000
1.969.000

0,0%
-31,3%
8,3%

-100,0%
-80,2%
12,2%

0%
2%
22%

518.000
50.000
100.000
11.700.000

580.900
19.600
95.853
9.731.141

161.875
45.000
60.142
9.651.557

258,9%
-56,4%
59,4%

12,1%
-60,8%
-4,1%

6%
0%
1%
100%

Реализирано
Вкупно
Вкупно
2017 во однос
реализирано реализирано
на 2016
2017
2016
(отстапување)
(денари)
(денари)
%

Реализирано
2017 во однос
на планирано
(отстапување)
%

Вкупно
планирано
2017
(денари)

2 Расходи
2,1 Бруто плати и надоместоци
2,2 Расходи за испитот согласно член 54 од ЗР
2,2 Расходи за испитот согласно член 27а-27у од ЗР
Еднократен надоместок за воспоставување на електронскиот
2,2,2 систем за полагање на испитот
2,3 Расходи за семинари (% од 1.4)
2,4 Расход за контрола на квалитетот
2,5 Расход за КПУ (% од 1.5)
Стручна литература и ажурирање/превод (МСР, прирачници,
2,6 алатка PACK PE)
2,7 Канцелариски трошоци
2,8 Административни трошоци
2,9 Телекомуникациски услуги и пошта
2,10 Одржување на состаноци на телата на ИОРРМ
2,11 Комуналии
2,12 Сметководство и ревизија на годишна сметка
2,13 Совет за унапредување и надзор на ревизијата
2,14 Учество на меѓународни конференции
2,15 Членарина и други трошоци поврзани со членството во IFAC
2,16 Вкупно 2.1 - 2.15
2,17 Други и непредвидени трошоци (% од 2.16)
Вкупни расходи

Реализирано
Вкупно
Вкупно
2017 во однос
реализирано реализирано
на 2016
2017
2016
(отстапување)

Учество во
вкупни
расходи
2017
%

3.375.000
515.200
662.400

3.349.149
339.567
25.369

3.128.007
480.994
0

7,1%
-29,4%
0,0%

-0,8%
-34,1%
-96,2%

40%
4%
0%

953.480
700.000
200.000
570.000

0
102.031
87.516
671.697

0
176.442
202.762
490.630

0,0%
-42,2%
-56,8%
36,9%

-100,0%
-85,4%
-56,2%
17,8%

0%
1%
1%
8%

600.000
50.000
150.000
100.000
1.000.000
270.000
210.000
1.450.000
100.000
291.429
11.197.509
335.925
11.533.434

5.020
36.097
145.035
68.878
792.945
295.055
234.952
1.447.734
160.801
291.429
8.053.275
283.336
8.336.611

648.755
43.881
141.208
94.566
911.925
266.019
209.229
1.232.486
51.263
286.615
8.364.782
336.910
8.701.692

-99,2%
-17,7%
2,7%
-27,2%
-13,0%
10,9%
12,3%
17,5%
213,7%
1,7%
-3,7%
-15,9%

-99,2%
-27,8%
-3,3%
-31,1%
-20,7%
9,3%
11,9%
-0,2%
60,8%
0,0%
-28,1%
-15,7%

0%
0%
2%
1%
10%
4%
3%
17%
2%
3%

166.566

1.394.530

949.865

2.500.000

4.228.412
2.500.000

3%
100%
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IV. Анализа на реализирање на активностите од Годишната програма
за работа за 2017 година
Планирана активност
1.

Статус на реализирана
активност

Водење на Регистар на ревизори,
Регистар на овластени ревизори,
Регистар на друштва за ревизија,
Регистар на овластени ревизори –
трговци поединци и Регистар на трајно
одземени лиценци.

Реализирано.

Изготвување и усвојување на Годишна
програма и Финансиски план на ИОРРМ
за 2017 година.

Реализирано.

Изготвување и усвојување на Годишен
извештај за работа на ИОРРМ за 2016
година

Реализирано.

Изготвување на Програма за
Континуирано професионално
усовршување на овластените ревизори
за 2017 година, во согласност со
најновите достигнувања во
професијата.

Реализирано.

5.

Организирање и спроведување на
континуирано професионално
усовршување.

Реализирано. Настаните беа
одржани во јуни, септември и
ноември/декември 2017 година.

6.

Организирање и спроведување на
практични семинари од областа на
ревизијата.

Одложено за првото тримесечје
на 2018 година заради
подготвителни активности.

7.

Организирање на обука за примена на
ревизорската алатка (PACK PE).

Одложено заради финализирање
на адаптација на македонската
верзија на алатката.

Изготвување упатства за изготвување
на ревизорска документација.

Одложено за 2017 година заради
финансиски импликации на
активноста и поврзаност со
спроведување на други
активности.

9.

Организирање и спроведување на испит
за стекнување на звањето ревизор.

Реализирано. Во 2017 година,
ИОРРМ спроведе две сесии на
испитот за стекнување на
звањето ревизор, во јуни/јули и
во декември 2017 година,
согласно член 54 од Законот за
ревизија.

10.

Донесување на тригодишна и годишна
програма за контрола над членовите на
Институтот.

Реализирано.

2.

3.

4.

8.
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11.

Спроведување контрола на квалитетот
над членовите на Институтот.

Реализирано. Повеќе
информации се дадени во
Годишниот извештај за наодите
од извршените контроли на
Комисијата за контрола на
квалитет на ревизорските
услуги, објавен на веб страната
на ИОРРМ.

12.

Преведување и објавување во ‘Службен
весник на РМ‘ на Меѓународните
стандарди за ревизија (МСР),
Меѓународните стандарди за контрола
на квалитет и Кодексот на етика за
професионални сметководители на
IFAC.

Не е реализирано. Поврзано со
надлежност на Министерството
за финансии и финансиски
импликации на активноста за
ИОРРМ. Започнати се
подготвителни активности и
земено предвид во Годишната
програма за 2018 година.

13.

Следење на примената на МСР,
Кодексот на етика за професионални
сметководители на IFAC кај друштвата
за ревизија и кај овластените ревизори
– трговци поединци.

Реализирано.

Промовирање на МСР и Кодексот на
етика за професионални
сметководители на IFAC.

Реализирано.

15.

Спроведување на дисциплински
постапки и изрекување мерки на
членовите опоради повреда на МСР,
Кодексот на етика за професионални
сметководители на IFAC и актите на
ИОРРМ.

Реализирано. Во 2017 година,
ИОРРМ изрече дисциплинска
мерка ‘Времено исклучување од
членство’ за едно друштв за
ревизија, врз основа на
извршена контрола на
квалитетот на ревизорските
услуги.

16.

Донесување програма за обука на
овластените ревизори кои спроведуваат
контрола на квалитет.

Реализирано.

17.

Издавање на Билтен на ИОРРМ.

Реализирано.

18.

Соработка со регулаторни тела и
институции во земјата

Реализирано.

19.

Соработка со професионални
организации на сметководители и
ревизори и други професионални
организации, во земјата и во странство.

Реализирано.

Усогласување на актите на ИОРРМ со
Законот за измени и дополнувања на
Законот за ревизија (Службен весник
на РМ, 188/2013, 138/2014, 192/2015 и
23/2016 година).

Делумно реализирано.
Активноста ќе продолжи во 2018
година.

14.

20.
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21.

Изготвување на Правилник и
методолошко упатство за контрола на
конфликт на интереси.

Не е реализирано. Земено
предвид во Годишната програма
за 2018 година.

22.

Изготвување и усвојување на Одлука за
утврдување на минимален број на
часови и Одлука за минимален
надоместок по 1 час за ангажмани за
законска ревизија.

Не е реализирано. Земено
предвид во Годишната програма
за 2018 година.

Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРРМ
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