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 Рамка за општа намена  

 - Рамка за финансиско известување која е дизајнирана за да ги 

задоволи општите потреби за финансиски информации на широк круг 

на корисници. Рамката за финансиско известување може да биде рамка 

за објективна презентација или “рамка за усогласеност”. 

 Рамка за посебни цели  

 – Рамка за финансиско известување која е дизајнирана за да ги 

задоволи потребите на финансиските информации на одредени 

корисници. Рамката за финансиско известување може да биде рамка 

за објективна презентација или рамка за усогласеност 

 



 Рамка за објективно презентирање  

(i) Потврдува експлицитно или имплицитно дека, за постигнување на 

објективна презентација на финансиските извештаи, може да биде 

потребно раководството да обезбеди дополнителни обелоденувања  кои 

не се специфично барани од рамката. 

(ii) Потврдува експлицитно дека може да биде потребно раководството да 

отстапува од барањата на рамката, со цел да се постигне објективна 

презентација на финансиските извештаи. Ваквите отстапувања се 

очекува да бидат потребни само во екстремно ретки околности. 

 Рамка за усогласеност 

 - рамка за финансиско известување која бара усогласеност со барањата 

на рамката, но не ги содржи потврдувањата наведени погоре во (i) и (ii) 
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 МСР 700 – Формирање на мислење и известување за финансиските 
извештаи 

 МСР 705 - Модификации на милењето во извештајот на независниот 
ревизор 

 МСР 706 - Пасуси за нагласување на прашање и пасуси за други 
прашања во извештајот на независниот ревизор 

 Останати МСР кои може да имаат влијание на мислењето на 
ревизорот: 

• МСР 570 – Континуитет 

• МСР 510 - Првични ревизорски ангажмани - почетни салда 

• МСР 560 - Последователни настани 

• МСР 580 - Писмени изјави 

• МСР 710 - Споредбени информации 



1. Вовед 



 МСР 700 се занимава со:  

 - одговорноста на ревизорот да формира ревизорско мислење за 

финансиските извештаи  

 - формата и содржината на ревизорскиот извештај 

 МСР 700 e напишан во контекст на потполн сет на финансиски 

извештаи за општа намена.  

 МСР стапува на сила за ревизиите на финансиските извештаи за 

периодите кои започнуваат со датум на или по 15 декември 2009 

година 



2. Извештај на ревизорот  



Формирање на мислење за финансиските извештаи 

 Извештајот на ревизорот треба да содржи јасно изразено 
мислење на ревизорот за финансиските извештаи.  

 Мислењето на ревизорот за комплетен сет на финансиски 
извештаи изготвени во согласност со рамтака за општа намена, 
кои се дизајнирани да обезбедат објективна презентација 
укажува дали финансиските извештаи “даваат вистинска и 
објективна слика“ или “се подготвени објективно, во сите 
материјални аспекти,“ во согласност со применливата рамка 
за финансиско известување. 

 Ревизорот треба да ги оцени заклучоците кои тој ги извлекол од 
евиденцијата која ја обезбедил како основа за формирање на 
мислењето за финансиските извештаи.  
 



Формирање на мислење за финансиските извештаи 
(продолжение) 

 Оваа оценка вклучува разгледувања за тоа дали: 

• Избраните сметководствени политики на ентитетот се применети се 

конзистентно со рамката за финансиско известување и се соодветни во 

околностите; 

• Сметководствените проценки направени од страна на раководството се разумни 

во околностите; 

• Информациите презентирани во финансиските извештаи, вклучувајќи ги и 

сметководствените политики, се релевантни, веродостојни, споредливи и 

разбирливи;  

• Финансиските извештаи даваат адекватни обелоденувања за да им овозможат на 

наменетите корисници да го разберат ефектот на материјалните трансакции и 

настани врз информациите кои што се прикажани во финансиските извештаи. 



3. Форма на мислење 



 Мислење без резерва 

 Кога ревизорот ќе заклучи дека финансиските извештаи се подготвени, 

во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за 

финансиско известување. 

 Доколку ревизорот: 

 (а) Заклучи, врз основа на прибавените ревизорски докази, дека 

финансиските извештаи земени како целина не се ослободени од 

материјално погрешно прикажување. 

 (б) Не е во можност да прибави достатно соодветни ревизорски докази 

да заклучи дека извештаите земени како целина се ослободени од 

материјално погрешно прикажување.  

 Ревизорот ќе го модифицира мислењето во ревизорскиот извештај 

согласно МСР 705 



4. Елементи на извештајот на ревизорот 



 Наслов 
◦ Ревизорскиот извештај треба да има наслов кој јасно укажува дека тоа е 

извештајот на независниот ревизор. 

 Примател 
◦ Ревизорскиот извештај треба да биде упатен онака како што бараат 

околностите на ангажманот. 

 Воведен пасус 
Тој треба да го идентификува ентитетот чиишто финансиски извештаи биле 
предмет на ревизија. Тој исто така треба да: 

◦ наведе дека финансиските извештаи биле ревидирани; 

◦ го идентификува насловот на секој од извештаите коишто ги сочинуваат 
финансиски извештаи 

◦ посочи на прегледот на значајни сметководствени политики и други 
објаснувачки белешки 

◦ го определи датумот или периодот покриен со секој финансиски 
извештај кој е составен дел на финансиските извештаи 



 Одговорност на раководството за финансиските 

извештаи 

 Ревизорскиот извештај треба вклучи објаснување дека раководството е 

одговорно за: 

- подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со применливата 

рамка за финансиско известување,  

- за интерните контроли кои се релевантни за подготвувањето на финансиските 

извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без 

разлика дали е резултат на измама или грешка. 

 



 Одговорност на ревизорот 
Ревизорскиот извештај треба да наведува дека: 

◦ одговорност на ревизорот е да изрази мислење за финансиските извештаи 
врз основа на ревизијата; 

◦ ревизијата била спроведена во согласност со Меѓународните стандарди за 
ревизија; 

 (треба да објасни и дека тие стандарди бараат ревизорот да ги почитува 
етичките барања и дека ревизорот ја планира и извршува ревизијата за да 
стекне разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се 
ослободени од материјални погрешни прикажувања) 

◦ ќе искаже дали ревизорот верува дека ревизорскиот доказ кој ревизорот го 
прибавил е доволен и соодветен за да даде основа за мислењето на 
ревизорот; 



 Одговорност на ревизорот 
Ревизорскиот извештај треба да ја опише ревизијата наведувајќи дека: 

◦ Ревизијата вклучува извршување на ревизорски постапки за прибавување на 
ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските 
извештаи. 

◦ Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и 
проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на 
финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. 

◦ Ревизијата исто така вклучува и оценка на: 

• соодветноста на користените сметководствени политики,  

• разумноста на сметководствените проценки направени од страна на 
раководството 

• севкупното презентирање на финансиските извештаи. 

 



 Мислење на ревизорот 
• Мислење без резерва за финансиските извештаи подготвени во 

согласност со рамка за усогласеност, мислењето на ревизорот 

треба да биде дека финансиските извештаи се подготвени, во 

сите материјални аспекти, во согласност со [применливата рамка 

за финансиско известување] 

При тоа ревизорот треба да користи една од следните фрази, кои се 

смета дека се еквивалентни:  

(а) Финансиските извештаи се подготвени објективно, во сите 

материјални аспекти, … во согласност со [применливата 

рамка за финансиско известување]. 

(б) Финансиските извештаи даваат вистинска и објективна слика 

на … во согласност со [применливата рамка за финансиско 

известување] 



 Мислење на ревизорот 
• Мислењето треба да укаже на рамката за финансиско 

известување  која била применета за изготвување на 

финансиските извештаи. 

• Кога како рамка за финансиско известување не се користат 

Меѓународните стандарди за финансиско известување издадени 

од ОМСФИ за финансиско известување посочувањето на 

рамката за финансиско известување во формулацијата на 

зборовите за мислењето треба да го идентификува 

законодавството кое е потекло на рамката за финансиско 

известување. 



 Други одговорности за известување 

Другите одговорности за известување треба да бидат покриени во одделен дел 

во ревизорскиот извештај со поднаслов “Извештај за други правни и 

регулаторни барања,” кој следи по пасусот во кој се изразува мислењето. 

 Потпис на ревизорот 

 Ревизорскиот извештај треба да биде потпишан. 

 Датум на ревизорскиот извештај 

Ревизорскиот извештај треба да биде датиран не порано од датумот на којшто 

ревизорот прибавил достатни соодветни ревизорски докази на кои што го 

заснова мислењето за финансиските извештаи, вклучително доказ дека: 

(а) Сите изјави кои ги сочинуваат финансиските извештаи, вклучително 

поврзаните белешки, се подготвени. 

(б) Лицата со признаено овластување потврдиле дека превземаат одговорност 

за финансиските извештаи 

 Адреса на ревизорот 





МСР 700 

 

Ревизорски извештај за финансиски извештаи 
подготвени во согласност со рамката за 

објективно презентирање на финансиските 
извештаи дизајнирана за да се исполнат 

општите потреби за финансиски информации  
на широк опсег на корисници  



 
Околностите го вклучуваат следното: 

• Ревизија на потполн сет на финансиски извештаи. 

• Финансиските извештаи се подготвени за општа намена, од страна на 

раководството на ентитетот во согласност со Меѓународните стандарди за 

финансиско известување. 

• Условите на ангажманот за ревизија го одразува описот на одговорноста на 

раководството за финансиските извештаи во МСР 210. 

• Како дополнение на ревизијата на финансиските извештаи, ревизорот има и други 

одговорности за известување согласно барањата на локалните закони. 



Извештај на независниот ревизор 

До акционерите на АКТАС АД Скопје 

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на 

компанијата АКТАС, коишто го вклучуваат извештајот за финансиската 

состојба заклучно со 31 декември 2010 година, и извештајот за сеопфатна 

добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични 

текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните 

сметководствени политики и други објаснувачки информации. 

Одговорност на раководството  за финансиските извештаи  

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање 
на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ, и интерната 
контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното 
презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од 
материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама 
или грешка. 

 
 



Извештај на независниот ревизор 

До акционерите на АКТАС АД Скопје (продолжение) 

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз 

основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во 

согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат 

да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата 

за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се 

ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува 

извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите 

и обелоденувањата во финансиските извештаи.  

Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и 

проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на 

финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка.  

 
 



Извештај на независниот ревизор 

До акционерите на АКТАС АД Скопје (продолжение) 

Одговорност на ревизорот (продолжение) 

Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната 

контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање  на 

финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки 

коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на 

мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот.  

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените 

сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 

направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното 

презентирање на финансиските извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се 

достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 

 
 



Извештај на независниот ревизор 

До акционерите на АКТАС АД Скопје (продолжение) 

Мислење 

Според нашето мислење, финансиските извештаи даваат вистинска и 

објективна слика на (или „ја презентираат објективно, од сите материјални 

аспекти„„) на финансиската состојба на компанијата АКТАС АД Скопје  

заклучно со 31 декември 2010 година, како и на нејзината финансиска 

успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш 

во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување. 

 
 



Извештај на независниот ревизор 

До акционерите на АКТАС АД Скопје 

2010 2006 

Ние извршивме ревизија на приложените 

финансиски извештаи на компанијата 

АКТАС, коишто го вклучуваат 

извештајот за финансиската состојба 

(билансот на состојба) заклучно со 31 

декември 2010 година, и извештајот за 

сеопфатна добивка (билансот на успех), 

извештајот за промени во главнината и 

извештајот за парични текови за годината 

којашто завршува тогаш и прегледот на 

значајните сметководствени политики и 

други објаснувачки информации. 

Ние извршивме ревизија на приложените 

финансиски извештаи на претпријатието 

АКТАС, коишто го вклучуваат билансот 

на состојба заклучно со 31 декември 2006 

година, како и билансот на успех, 

извештајот за промени во главнината и 

извештајот за парични текови за годината 

којашто завршува тогаш и прегледот на 

значајните сметководствени политики и 

други објаснувачки белешки.  



2010 2006 

Одговорност на раководството  за 

финансиските извештаи  

Раководството е одговорно за 

подготвувањето и објективното 

презентирање на овие финансиски 

извештаи во согласност со МСФИ, и 

интерната контрола којашто е 

релевантна за подготвувањето и 

објективното презентирање на 

финансиски извештаи кои што се 

ослободени од материјално погрешно 

прикажување, без разлика дали е 

резултат на измама или грешка. 

Одговорност на менаџментот за 

финансиските извештаи  

Менаџментот е одговорен за подготвувањето 

и објективното презентирање на овие 

финансиски извештаи во согласност со 

МСФИ. Оваа одговорност вклучува: 

обликување, имплементирање и 

одржување на интерна контрола којашто е 

релевантна за подготвувањето и објективното 

презентирање на финансиски извештаи 

коишто се ослободени од материјално 

погрешно прикажување, без разлика дали е 

резултат на измама или грешка; избирање и 

примена на соодветни сметководствени 

политики; како и правење на 

сметководствени проценки коишто се 

разумни во околностите. 





 Видови на модифицирани мислења 

а) Мислење со резерва (т.н. квалификувано мислење), 

б) Неповолно мислење, или 

в) Воздржување од мислење.  



Одлуката за тоа кој вид на модифицирано мислење е соодветно зависи од: 

(а) Природата на прашањата кои доведуваат до модификација, односно, 

дали финансиските извештаи се материјално погрешно искажани, или во 

случај на неможност да се прибават достатни и соодветни ревизорски 

докази, може да се материјално погрешно искажани. 

(б) Ревизорската оценка за распространетоста на ефектите или можните 

ефекти од прашањата врз финансиските извештаи. 



 Околности кои можат да влијаат на издавање на модифицирано 

мислење:  

i. Постои ограничување на делокругот на работата на ревизорот 

» Би можело да доведе до изразување на мислење со резерва или 

воздржување од мислење 

ii. Несогласување со раководството во однос на прифатливоста на 

избраните сметководствени политики,  методата на нивната  

примена и прифатловоста на обелоденувањата во финансиските 

извештаи. 

» Би можело да доведе до изразување на мислење со резерва или 

неповолно мислење 



Ревизорот изразува  мислење со резерва кога: 

• Врз основа на достатни и соодветни ревизорски докази,  заклучува 

дека погрешните прикажувања поединечно и збирно се 

материјални, но не се распространети во финансиските 

извештаи. 

• Не е во можност да прибави достатни и соодветни ревизорски 

докази на кои ќе го заснова мислењето, но заклучил дека можните 

ефекти од неоткриените погрешни прикажувања, доколку постојат 

такви, врз финансиските извештаи, се материјални но не се 

распространети. 

 

Се изразува со фразата “освен за“ ефектите од прашањето на кое се 

укажува во квалификацијата.  

 



Ревизорот ќе се воздржи од изразување на мислење кога постои 

ограничување во делокругот на работа на ревизосот и: 

• не е во можност да прибави достатни и соодветни ревизорски 

докази на кои ќе го заснова мислењето, и ревизорот заклучува дека 

можните ефекти на неоткриените погрешни прикажувања, 

доколку постојат такви, може да бидат и материјални и 

распространети 

• во екстремно ретки околности кои вклучуваат повеќекратни 

неизвесности, ревизорот ќе заклучи дека, без оглед на тоа што има 

прибавено достатни и соодветни ревизорски докази во врска со 

секоја од поединечните неизвесности, не е во можност да 

формира мислење за финансиските извештаи поради 

потенцијалното содејство на неизвесностите и нивниот 

кумулативен ефект на финансиските извештаи 

 



 Ревизорот изразува  неповолно мислење кога постои 

несогласување со раководството и: 

• Врз основа на достатни и соодветни ревизорски докази,  ревизорот 

заклучува дека погрешните прикажувања поединечно и збирно се 

и материјални и распространети во финансиските извештаи, и 

•  не е соодветно да се даде мислење со резерва  за да може да се 

обелодени заведувачката или нецелосната природа на 

финансиските извештаи. 
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 МСР 450 ги дефинира погрешните прикажувања како разлика помеѓу 

износот, класификацијата, презентацијата или обелоденувањето на 

известената ставка во финансиските извештаи, со износот, класификацијата,  

презентацијата или обелоденувањето кое што се бара за ставката за истата да 

биде во согласност со  применливата рамка за финансиско известување.  

 

 Материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи може да 

произлезе во врска со: 

 (а) Соодветноста на избраните сметководствени политики. 

 (б) Примената на избраните сметководствени политики. 

 (в) Соодветноста или адекватноста на обелоденувањата во 

 финансиските извештаи. 

 



 Соодветност на избраните сметководствени политики: 

- материјални погрешни прикажувања можат да произлезат кога: 

 (а) Избраните сметководствени политики не се конзистентни со 

применливата рамка за финансиско известување. 

 (б) Финансиските извештаи, вклучувајќи ги поврзаните белешки, не ги 

преставуваат основните трансакциите и настаните, на начин кој постигнува 

објективно презентирање. 

 Кога ентитетот го сменил неговиот избор на значајните сметководствени 

политики, материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи 

може да произлезе кога ентитетот не се усогласил со барањата на соодветната 

Рамка за финансиско известување, за евидентирање и обелоденување на 

промените во сметководствените политики 

 



 Примена на избраните сметководствени политики: 

 - материјално погрешно прикажување може да произлезе: 

 (а) Кога раководството не ги применило избраните сметководствени 

политики доследно на рамката за финансиско известување, вклучувајќи кога 

раководството доследно не ги применило избраните сметководствени 

политики меѓу периоди или на слични трансакции и настани (доследност во 

примената). 

 или 

 (б) Како резултат на методот на примената на  избраните сметководствени 

политики (како што се ненамерните грешки во примената). 

 

 



 Соодветноста или адекватноста на обелоденувањата во 

финансиските извештаи: 

 - материјално погрешно прикажување може да произлезе кога: 

 (а) Финансиските извештаи не ги вклучуваат сите обелоденувања кои се 

задолжителни согласно применливата рамка на финансиско известување. 

 (б) Обелоденувањата во финансиските извештаи  не се презентирани во 

согласност со применливата рамка на финансиско известување. 

 (в) Финансиските извештаи не ги обезбедуваат обелоденувањата кои се 

неопходни да се постигне објективно презентирање. 

 

 



 Неможноста  на ревизорот да прибави достатно соодветни ревизорски 

докази (исто познато како ограничување на делокругот на ревизијата) може 

да произлезе од: 

(а)   Околности надвор од контролата на ентитетот. 

◦ Сметководствената евиденција на ентитетот била уништена или 

запленета на неопределено време од државни органи 

(б)   Околности кои се однесуваат на природата и временскиот  распоред на 

работата на ревизорот. 

◦ Од ентитетот се бара да го примени методот на главнина за 

сметководствена евиденција на придруженото претпријатие и ревизорот 

не е во можност да прибави достатно соодветни ревизорски докази за 

финансиските информации за претпријатието, за да оцени дали методот 

на главнина бил соодветно применет. 

 

  

 

 



(б)   Околности кои се однесуваат на природата и временскиот  распоред 

на работата на ревизорот (продолжение) 

◦ Временскиот распоред на ревизорското назначување е такво што 

ревизорот не бил во можност да го набљудува физичкиот попис на 

залихите. 

◦ Ревизорот заклучил дека само извршувањето на суштински 

постапки е недоволно, туку и контролите на ентитетот се 

неефикасни. 

(в)  Ограничувањата наметнати од раководството. 

o Раководството го спречува ревизорот да го набљудува физичкиот 

попис на залихите. 

o Раководството го спречува ревизорот да побара дополнителни 

конфирмации на одредени салда на сметки. 

 



Пасус за основа за модификација 
• Пасус кој ќе даде опис на прашањата кои доведуваат до 

модификација на мислење.  

• Треба да биде наведен веднаш пред пасусот со мислење и ќе го 
користи насловот “Основа за мислење со резерва,” “Основа за 
неповолно мислење,” или “Основа за воздржување од мислење,” 
како што е соодветно. 

• Доколку има материјално погрешно прикажување во финансиските 
извештаи кое се однесува на одреден износ во финансиските 
извештаи (вклучително квантитативни обелоденувања), треба да 
опфаќа и квантификација на финансискиот ефект на погрешното 
прикажување, освен доколку тоа не е практично.  

• Доколку не е практично да се квантифицира финансискиот ефект, 
ревизорот ќе го наведе истото во пасусот. 



Одговорноста на ревизорот 

◦ Мислење со резерва или неповолно мислење  

 “ ревизорот верува дека ревизорските докази кои ревизорот ги 
прибавил се достатни и соодветни за да бидат основа за модифицирано 
ревизорско мислење на ревизорот“ 

◦ Кога ревизорот се воздржува од мислење поради неможноста да 
прибави достатни и соодветни ревизорски докази 

 “Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски 
извештаи врз основа на ревизија спроведена во согласност со 
Меѓународните стандарди за ревизија. Меѓутоа, заради прашањето/та 
опишани во пасусот Основа за воздржување од мислење, ние не бевме 
во можноста да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази 
како основа за мислење за ревизијата.” 



Пасус за основа за модификација (продолжение) 

 Доколку постојат материјални погрешни прикажувања кои се однесуваат 

на наративни обелоденувања, ревизорот ќе вклучи во пасусот, објаснување 

за тоа како обелоденувањата се погрешно прикажани  

 Доколку постојат материјални погрешни прикажувања во финансиските 

извештаи кои се однесуваат на необелоденување на информација за која се 

бара да биде обелоденета, ревизорот ќе ја опише во пасусот природата на 

пропуштената информација. 

 Доколку модификацијата е резултат на неможноста на ревизорот да 

прибави достатни и соодветни ревизорски докази, ревизорот, ќе ги вклучи 

во пасусот причините за оваа неможност. 

 



Пасус за основа за модификација (продолжение) 

 Кога ревизорот изразил неповолно мислење или се воздржал од изразување 

на мислење за финансиските извештаи, ревизорот ќе ги опише во пасусот, 

причините за сите други прашања за кои тој е свесен дека ќе доведат до 

модификација на мислење, како и ефектите од истото. 

 Дури и во случај на неповолното мислење или воздржувањето од мислење 

кое се однесува на одредено прашање опишано во пасусот, 

обелоденувањето на таквите други прашања за кој ревизорот е запознат 

може да биде релевантно за корисниците на финансиските извештаи. 

 



Пасус за мислење 

 Кога ревизорот го модифицира ревизорското мислење, ревизорот ќе 

користи наслов : 

• “Мислење со резерва,”  

• “Неповолно мислење,” или 

•  “Воздржување од мислење,”  

- како што е соодветно во пасусот со мислење.  

 



Пасус за мислење 

Мислење со резерва: 

 Материјално погрешно прикажување  

 “ според мислење на ревизорот, со исклучок на ефектот на прашањето/а 

опишани во пасусот Основа за мислење со резерва, финансиските 

извештаи даваат вистинска и објективна слика (или „ја презентираат 

објективно, од сите материјални аспекти„„) / се подготвени во сите 

материјални аспекти  во согласност со применливата рамка за финансиско 

известување “. 

 Неможноста на ревизорот да прибави достатни и соодветни ревизорски 

докази 

 “освен за можните ефекти на прашањето/а...” 

 

 



Пасус за мислење 

Неповолно мислење: 

 Поради значајноста на прашањето/а опишани во пасусот Основа за 

неповолно мислење: 

 “финансиски извештаи не даваат вистинска и објективна слика на (или не 

ја презентираат објективно) / не се подготвени во сите материјални аспекти 

во согласност со применливата рамка за финансиско известување“ 

 Поради неможност да прибави достатни и соодветни ревизорски докази 

 -  “поради значењето на прашањето објаснето во пасусот Основа за 

воздржување од мислење, ревизорот не бил во можност да прибави 

достатни и соодветни ревизорски докази како основа за мислење за 

ревизијата“ 

 - “Ревизорот не изразува мислење за ревизорските извештаи“ 



Залихите се погрешно прикажани. Погрешното прикажување се смета 
дека е материјално но не распространето во финансиските извештаи. 

 (извадок од пасус за одговорност на ревизорот)  

 “Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и 

соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.“ 

Основа за мислење со резерва 

Залихите на компанијата се евидентирани во билансот на состојба на износ од xxx. 

Раководството не ги искажало залихите по пониска од набавната и нето 

реализационата вредност, туку само по набавна вредност, што претставува 

отстапување од Меѓународните стандарди за финансиско известување. 

Евиденцијата на компанијата укажува дека доколку раководството ги искажало 

залихите по пониската од набавната и нето реализационата вредност, вредноста на 

залихите би требало да се намали за износ xxx, за да се сведе до нето 

реализационата вредност. Соодветно, трошоците на продадени производи би 

требало да се зголемат за xxx, а данокот на добивка, нето приходите и 

акционерскиот капитал би се намалиле за xxx, xxx и xxx, следствено. 

 



 

Мислење со резерва 

Освен за можните ефекти од прашањето на кое се укажува во пасусот Основа за 

мислење со резерва, финансиските извештаи даваат вистинска и објективна слика 

на (или „ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти„„) финансиската 

состојба на компанијата АБВ заклучно со 31 декември 20Х1 година, како и на 

нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината која што 

завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско 

известување. 



Финансиските извештаи се материјално погрешно прикажани заради тоа што 

една подружница не е консолидирана. Се смета дека материјалното погрешно 

прикажување е распространето во финансиските извештаи. Ефектот на 

погрешните прикажувања не е утврден бидејќи не е практично тоа да се 

направи. 

 

(извадок од пасус за одговорност на ревизорот)  

 “Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и 

соодветни за да обезбедат основа за нашето неповолно мислење.“ 

Основа за неповолно мислење 

Како што е објаснето во белешка X, компанијата не ги консолидирала финансиските 

извештаи на подружницата XYZ бидејќи сеуште не била во состојба да ја одреди 

објективната вредноста на датумот на набавка на одредени материјални средства и 

обврски на подружницата. Поради тоа инвестицијата е пресметана по набавна 

вредност.  

 



 

Основа за неповолно мислење (продолжение) 

 Согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување, подружницата 

требало да биде консолидирана бидејќи истата е под контрола на компанијата. 

Доколку XYZ би била консолидирана, истото би имало материјално значајно 

влијание врз многу елементи на придружните финансиски извештаи. Ефектот на 

пропустот да се консолидира подружницата, не е утврден. 

 

Неповолно мислење 

Според наше мислење, поради значењето на прашањето објаснето во пасусот 

Основа за неповолно мислење, консолидираните финансиски извештаи не даваат 

вистинска и објективна слика на (или не ја презентираат објективно) 

финансиската состојба на компанијата АБВ и нејзините подружници заклучно со 

31 декември 20X1 година, како и резултатите од нејзиното работење и нејзините 

парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со 

Меѓународните стандарди за финансиско известување. 



 Ревизорот не беше во состојба да прибави достатни и соодветни ревизорски 

докази во врска со инвестицијата во странска поврзана фирма. Можните 

ефекти на неможноста да се прибават достатни и соодветни ревизорски докази 

се смета дека се материјални но не распространети на финансиските извештаи. 

Основа за мислење со резерва 

Инвестицијата на компанијата АБВ во компанијата XYZ, странска поврзана фирма 

купена во текот на годината е евидентирана според методата на главнина, и е 

внесена во износ од ххх во билансот на состојба на 31 декември 20X1 година, и 

уделот на АБВ во нето добивката од ххх е вклучен во добивката на АБВ за годината 

што тогаш завршува. Ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни 

ревизорски докази за сметководствената вредност на инвестицијата на АБВ во XYZ 

на 31 декември 20X1 година и уделот на АБВ во нето добивката на XYZ за годината, 

бидејќи не добивме пристап до финансиските информации, раководството и 

ревизорите на XYZ. Следствено, не бевме во можност да утврдиме дали некои 

корекции на овие износи би биле неопходни. 

 



Мислење со резерва 

Според наше мислење, освен за можните ефекти од прашањето на кое се укажува во 

пасусот Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи даваат вистинска и 

објективна слика на (или „ја презентираат објективно, во сите материјални 

аспекти„„) финансиската состојба на компанијата АБВ заклучно со 31 декември 

20Х1 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови 

за годината којашто завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за 

финансиско известување. 

 



 Ревизорот не беше во можност да прибави достатни и соодветни ревизорски 

докази за еден елемент на финансиските извештаи. Односно, ревизорот 

истотака не беше во можност да прибави ревизорски доказ за финансиските 

информации за заедничко вложување кое претставува над 90% од нето 

средствата на претпријатието. Се смета дека можните ефекти на неможноста да 

прибави достатни и соодветни ревизорски докази се материјални и 

распространети на финансиските извештаи. 

Основа за воздржување од мислење 

Инвестицијата на компанијата во нејзиното заедничко вложување XYZ (земја X) 

компанијата е евидентирана на xxx во билансот на состојба на компанијата, што 

претставува преку 90% од нето средствата на компанијата на 31 декември 20X1. Ние 

не добивме пристап до раководството и ревизорите на XYZ, вклучително и 

ревизорската документација на ревизорите на XYZ.  

 

 



Основа за воздржување од мислење (продолжение) 

 Како резултат, ние не бевме во можност да утврдиме дали некои корекции биле 

неопходни во однос на пропорционалниот удел на компанијата во средствата на 

XYZ кои се заеднички контролирани, нејзиниот пропорционален удел во обврските 

на XYZ за кои се заеднички одговорни, нејзиниот пропорционален удел во 

приходите и трошоците на XYZ, за годината, и елементите кои се составен дел на 

извештајот за промени во главнината и извештајот за паричните текови. 

 

Воздржување од мислење 

 Поради значењето на прашањето објаснето во пасусот Основа за воздржување од 

мислење, ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски 

докази како основа за мислење за ревизијата. Следствено, ние не изразуваме 

мислење за финансиските извештаи. 

 



 Ревизорот не беше во можност да прибави достатни и соодветни ревизорски 

докази за повеќе елементи на финансиските извештаи. Односно, ревизорот не 

беше во можност да прибави ревизорски доказ за залихите и побарувањата на 

претпријатието. Се смета дека можните ефекти на неможноста да прибави 

достатни и соодветни ревизорски докази се материјални и распространети на 

финансиските извештаи. 

Основа за воздржување од мислење 

Ние бевме назначени за ревизори на компанијата по 31 декември, 20X1 и не бевме во 

можност да го набљудуваме физичкиот попис на залихите на почетокот на годината. 

Ние не бевме во состојба да се увериме во однос на количествата на залиха на 31 

декември 20х0 и 20х1 година преку други ревизорски постапки. Во продолжение, 

воведувањето на нов компјутерски систем за побарувања од купувачите во 

септември 20X1 година резултираше во бројни грешки во побарувањата.  

 



Основа за воздржување од мислење (продолжение) 

  До датумот на овој извештај, раководството е сеуште во процес на исправка на 

недостатоците на системот и корекција на грешките. Поради овие прашања, ние не 

бевме во состојба на утврдиме дали корекции би биле потребни во однос на  

евидентирани или неевидентирани залихи и побарувања кон купувачите и 

елементите кои се составен дел на билансот на успех, извештајот за промени во 

главнината и извештајот за паричните текови. 

 

Воздржување од мислење 

 Поради значењето на прашањата објаснети во пасусот Основа за воздржување од 

мислење, ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски 

докази како основа за мислење за ревизијата. Следствено, ние не изразуваме 

мислење за финансиските извештаи. 

 





Целта на ревизорот е кога е потребно да го привлече вниманието на 
корисниците преку јасна дополнителна комуникација во извештајот на 
ревизорот, на:  

а)  Прашање, кое иако е соодветно презентирано или обелоденето во 
финансиските извештаи, е од таква важност, што е фундаментално за 
разбирањето на финансиските извештаи од страна на корисниците; или  

б) На друго прашање коешто е релевантно за корисниците да ја  разберат 
ревизијата, одговорностите на ревизорот или извештајот на ревизорот.  

 



Кога ревизорот вклучува пасус за нагласување на прашање во извештајот на 
ревизорот, ревизорот треба: 

а)  Да го вклучи истиот веднаш после пасусот за мислењето во извештајот 
на ревизорот; 

б)  Да го користи насловот “Нагласување на прашање“, или друг соодветен 
наслов; 

в)  Да вклучи во пасусот јасно посочување на прашањето кое се нагласува и 
на тоа каде во финансиските извештаи може да се најдат релевантните 
обелоденувања кои целосно го опишуваат прашањето; и  

г)  Да укаже дека ревизорското мислење не е модифицирано во однос на 
прашањата кои се нагласени. 

 



Примери на околности во кои што ревизорот може да смета дека е потребно 
да вклучи пасус за нагласување на прашање се:  

• Неизвесност во однос на идниот исход од исклучителен судски спор или 
регулаторно дејствие. 

• Предвремена примена (кога е дозволено) на нов сметководствен стандард 
(на пример, нов Меѓународен стандард за финансиско известување) кој има 
влијание кое е распространето низ ставките на финансиските извештаи 
пред датумот на неговото стапување во сила. 

• Значајна катастрофа која имала, или и понатаму има, значајно влијание врз 
финансиската состојба на ентитетот.  

 



 

Нагласување на прашање 

  

 Ние обрнуваме внимание на Белешката Х кон финансиските извештаи која 
ја опишува неизвесноста  во однос на исходот од покренатата судска 
постапка врз друштвото од страна на претпријатието XYZ.  

Нашето мислење не е квалификувано во однос на ова прашање. 

 



Околности во кои може да биде потребен пасус за други прашања:  

• Прашања кои се релевантни за корисниците да ги разберат одговорностите 
на ревизорот или извештајот на ревизорот (барања на закон, регулатива). 

• Известување за повеќе од еден сет на финансиски извештаи 

• Ограничување на дистрибуцијата или користењето на извештајот на 
ревизорот (извештајот е наменет за посебни корисници).  

 


