Врз основа на член 25 и член 47 од Статутот на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија
(ИОРРМ), а во врска со член 28 од Законот за ревизија (Службен весник на РМ, број 158/2010, 135/2011, 188/2013,
43/2014, 138/2014, 192/2015, 23/2016 и 83/2018 година), Управниот одбор на ИОРРМ по предлог на Комисијата за
образование, обука и публикации, на седницата одржана на 22.04.2020 година ja усвои следната

Годишна програма за Континуирано професионално усовршување за 2020 година
1. Одржување на обука за сите членови на ИОРРМ:
Бр.
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Наслов

КПУ
часа

МСФИ и ажурирање на МСФИ (2019 – 2020 год.)
Обработка на актуелни теми, генерален преглед на главните промени на МСФИ во дадениот
период и преглед на последните промени
Актуелни теми (предлог):
Разлики помеѓу U.S (GAAP) и IFRS
МСС 7 - Извештај за парични текови
МСС 10 - Настани по периодот на известување
МСФИ за мали и средни претпријатија
МСФИ 2 - Плаќање врз основа на акции
МСФИ 3 - Деловни комбинации
МСФИ 4 - Договори за осигурување
МСФИ 9 - Финансиски инстументи
МСФИ 11 - Заеднички вложувања
МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи
МСФИ 16 – Наеми
Ефектите од епидемијата предизвика од Коронавирусот (COVID 19) врз финансиското
известување

18

МСР и ажурирање на МСР (2019 – 2020 год.)
Обработка на актуелни теми од ревизијата и преглед на главните промени во МСР во дадениот
период
Актуелни теми (предлог):
Генерален преглед на главните промени на МСР во дадениот период

20

МСР 260 - Комуницирање за ревизорски прашања со оние кои се одговорни за управувањето
МСР 300 - Планирање на ревизија на финансиските извештаи
МСР 315 - Разбирање на ентитетот неговото опкружување и проценка на ризиците од
материјално погрешно прикажување
МСР 320 - Материјалност во ревизијата
МСР 330 - Одговори на ревизорот на проценетите ризици
МСР 510 - Првични ангажмани почетни салда
МСР 520 - Аналитички постапки
МСР 530 - Метода на примероки други постапки за тестирање
МСР 540 - Ревизија на сметководствени проценки(измени)
МСР 545 - Ревизија на мерења и обелоденувања според објективна вредност
МСР 560 - Последователни настани
МСР 570 - Континуитет, со посебен осврт на влијанието на состојбата со Коронавирусот
(COVID 19) врз севкупното бизнис окружување и претпоставката за континуитет на ентитетот,
како и одраз на прашањето за претпоставката на континуитетот врз мислењето на независниот
ревизор
МСР 610- Разгледување на работата на внатрешната ревизија -Соработката помеѓу
надворешната и внатрешната ревизија, користење на работни материјали и доказите на
внатрешниот ревизор при ревизија на финансиските извештаи
Улогата и делокругот на работење на ревизорот во случај на статусни помени на друштвото,
реструктуирање, присоединување, спојување, стечај и ликвидација
Професионален скептицизам при планирање и извршување на ревизијата
Спроведување на ревизорски постапки и вршење ревизија на финансиските извештаи во
отежнати и вонредни околности како последица на состојбата со COVID-19

Бр.

Наслов

3

Контрола на квалитет во ревизијата
Преглед на стандардите за контрола на квалитет, поставеноста на контролата на квалитетот во
ИОРРМ, генерално сублимирање на наодите од спроведените контроли на квалитет и
методологија за проверки на контрола на квалитет.

3

4

Кодекс на етика на МФС за професионални сметководители и негово ажурирање
Обработка на актуелни теми од делот на етиката и преглед на промените настанати по
ажурирањето на Кодексот на етика

2

5

Даноци
Промена на регулативата од даночната сфера
Трансферни цени
Актуелни теми

4

6

Законска регулатива
Банкарското работење и промени во банкарската регулатива како последица на економската
криза предизвикана од Коронавирусот Covid-19

4

Ефекти од примена на актуелните Уредби со законска сила врз финансиското известување и
ревизорските процедури за: трговските друштва, финансиските друштва и банките

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

7

Информатичка технологија
Користење на експерт за ИТ технологии при ревизија на финансиски извештаи (Journal Entry
Testing)
Специфики на ревизијата во информатичко опкружување, трендови и новитети во
информатичката технологија.
Ревизија на ИТ системите, Можности за примена на ИТ во ревизијата

2

8

Актуелни теми - други професионални и регулаторни тела
Здружение на внатрешни ревизори на Македонија
Народна банка на Република Северна Македонија
Агенција за супервизија на осигурувањето
Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија
Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија
Централен регистар на Република Северна Македонија
Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија
Управа за финансиско разузнавање
Дирекција за заштита на лични податоци
"Soft skills" (Меки вештини)
Панел дискусии

14

4

Панел дискусии на актуелни теми и проблеми со кои се соочуваат ревизорите, кои што ќе бидат
водени од страна на избран модератор - професионалец во областа предмет на панелот, или
од професијата. На панел дискусиите треба да се повикаат гости, професионалци или
претставници на релевантни засегнати институции кои ќе имаат свое излагање и ќе
учествуваат во дискусија на прашања по темата. Темата организирана како панел дискусија да
трае минимум 2 часа. Овие часови се вклучени во вкупниот број на часови предвидени за
одреден датум.
Вкупно КПУ часа за 2020 од предавањата
За подготовка на одржано предавање од страна на член на ИОРРМ се признава број на часови
за КПУ кои се еднакви на два пати по должината на предавањето во рамки на семинарот. За
секој ден на одржаните семинари се признаваат КПУ часови согласно програмата за тој ден на
настанот.

71

2. Одржување на работилници за 15 до 30 учесници:
Бр.
1.
2.

Наслов
Ангажмани на надворешна ревизија – Планирање на ревизијата и идентификување на ризици
Ангажмани на надворешна ревизија – Извршување на ревизорски постапки

(16 часа)
(16 часа)

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 во рамки на работилницата. За секоја работилница се признаваат КПУ
часови во нејзино времетраење.
3. Електронско следење на КПУ во определен период во годината што се признава 8 часа КПУ.
4. Други настани согласно склучен договор за соработка со ИОРРМ.
5. Спроведување на обука за алатката PACK PE за заинтересирани корисници на алатката. Се признаваат КПУ
Заради спречување на ширење на пандемијата на COVID-19, а согласно мерките и препоракиоте на Владата на
РСМ, настаните предвидени во оваа програма по потреба ќе се одржуваат преку он-лајн предавања. По
надминување на кризата, доколку сте створат услови, дополнително ќе бидат утврдени локациите за физичко
одржување на настаните.
Оваа програма влегува во сила со денот на нејзино донесување, а ќе се применува од 01.01.2020 година.
Драган Димитров
Претседател на ИОРРМ

