
Бр. Наслов КПУ часа

1 МСФИ и ажурирање на МСФИ (2013 – 2014 год.) 16

Обработка на актуелни теми, генерален преглед на главните промени на МСФИ во 

дадениот период и преглед на последните промени 

Актуелни теми (предлог):

МСС 11 - Договори за изградба

МСС 36 - Обезвреднување на средства

МСС 40 - Вложувања во недвижности

МСС 41 - Земјоделство

МСФИ 3 - Деловни комбинации

МСФИ 4 - Договори за осигурување

МСФИ 7 - Финансиски инструменти: Обелоденувања

МСФИ 9 - Финансиски инструменти

МСФИ 10 - Консолидирани финансиски извештаи

МСФИ 11 - Заеднички аранжмани

МСФИ 12 - Обелоденување на учества во други ентитеи

МСФИ 13 - Мерење според објективната вредност

2 МСР и ажурирање на МСР (2013 – 2014 год.) 16

Обработка на актуелни теми од ревизијата и преглед на главните промени во МСР во 

дадениот период

Актуелни теми (предлог):

МСР 230 - Ревизорска документација

МСР 320 Материјалност во планирање и извршување на ревизијата

МСР 530 - Метода на примерок во ревизијата

Ангажмани за уверување (МСАУ 3000 и 3400)

Поврзани услуги (МСАУ 4400 и 4410)

Годишен извештај за работење и годишна сметка во согласност со Законот за 

ревизија

3 Контрола на квалитет во ревизијата 4

Преглед на стандардите за контрола на квалитет, поставеноста на контролата на 

квалитетот во ИОРРМ, генерално сублимирање на наодите од спроведените контроли 

на квалитет

Годишна програма за Континуирано професионално усовршување за 2014 

година

Врз основа на член 16 и член 29 од Статутот на Институтот на овластени ревизори на Република

Македонија (ИОРРМ), а во врска со член 28 од Законот за ревизија, Управниот одбор на ИОРРМ по

предлог на Комисијата за образование, обука и публикации, на својата седница одржана на 10.04.2014

година ja усвои следната



Бр. Наслов КПУ часа

4 Кодекс на етика на МФС за професионални сметководители и негово 

ажурирање 3

Обработка на актуелни  теми од делот на етиката и преглед на промените настанати по 

ажурирањето на Кодексот на етика

5 Даноци 4

Промена на регулативата од даночната сфера

Актуелни теми

6 Законска регулатива 4

Статутарни промени

Корпоративно право во делот на финансиското известување и ревизијата

7 Информатичка технологија 3

Специфики на ревизијата во информатичко опкружување, трендови и новитети во 

информатичката технологија.

Ревизија на ИТ системите

Можности за примена на ИТ во ревизијата

8 Актуелни теми - други професионални и регулаторни тела 10

Внатрешна ревизија

Управување со ризици во банки

Супервизија на осигурителни друштва

Централен регистар и ревизорските ангажмани

Комисија за хартии од вредност

Заштита на лични податоци

Вкупно КПУ часа за 2014 од предавањата 60

За подготовка на одржано предавање од страна на член на ИОРРМ се признава број на 

часови за КПУ кои се еднакви на должината на предавањето

Борислав Атанасовски

Претседател на ИОРРМ

Предложени термини за одржување на настаните за КПУ:

1. 26 - 28 мај 2014, хотел Метропол Охрид

2. 24 - 26 септември 2014, на локација надвор од Скопје

3. 03 - 05 декември 2014, во Скопје

Оваа програма влегува во сила со денот на нејзино донесување. 


