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Врз основа на членoвите 7, 15 и 16 од Статутот на Институтот на овластени 

ревизори на РМ (ИОРРМ), а во врска со член 19 од Законот за ревизија, Собранието 

на ИОРРМ на седницата одржана на 04.05.2015 година, усвои  

 

 

Годишен извештај за работа на 
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I. Резиме 

Седиштето на ИОРРМ се пресели на нова локација, во сопствен простор, на адреса 

ул. 11 Октомври бр. 52А/1 - стан 2 и 3, Скопје. 

Институтот на овластени ревизори на РМ во 2014 година спроведe настани за 

континуирано професионално усовршување (КПУ)  за овластените ревизори. Во 

рамките на Годишната програма за КПУ за 2014 година беа спроведени 9 настани за 

КПУ или вкупно 72 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 2014 година се пријавија и беа поканети предавачи 

од Народна банка на РМ, Агенција за супервизија на осигурување, Комисија за 

хартија од вредност, Управа за финансиско разузнавање, Дирекција за заштита на 

лични податоци, Македонски телеком ад Скопје, Стопанска банка ад Скопје,  

овластени ревизори и претставници на друштвата за ревизија, како и предавачи со 

други домашни и меѓународни сертификати. Вкупно беа опфатени 30 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).   

Институтот на овластени ревизори на РМ во 2014 година спроведе две сесии за 

полагање на испитот за стекнување на звањето ревизор, кои што беа спроведени 

во јуни/јули 2014 и декември 2014 година. Во двете испитни сесии, 3 (три) кандидати 

го положија испитот за стекнување на звањето ревизор и се стекнаа со уверение за 

ревизор, издадено од страна на ИОРРМ.  

Во 2014 година, Институтот издаде 11 (единаесет) уверенија за ревизор врз 

основа на доставени барања за признавање на квалификација за ревизор 
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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 

Извештај за проверките за контрола на квалитетот спроведени во согласност со 

Годишниот план за контрола на квалитетот за 2013 година. Извештајот беше доставен 

до Собранието на ИОРРМ и до Советот за унапредување и надзор на ревизијата. 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 2014 година. Во септември 2014 година, започна спроведување на 

проверки на контрола на квалитетот според Годишниот план за контрола на квалитет 

за 2014 година. Усвоен е модел за известување и размена на информации и податоци 

помеѓу ИОРРМ и СУНРРМ во однос на спроведување на контрола на квалитетот. 

Методологијата за организација и спроведување на проверка за контрола на 

квалитетот на друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци е 

доставена до СУНРРМ, сите друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци 

поединци и е објавена на веб страната на ИОРРМ. 

Во 2014 година, ИОРРМ спроведуваше активности за усогласување на Статутот и 

други акти на ИОРРМ со Законот за измени и дополнувања на Законот за 

ревизија (Службен весник на РМ, 188/2013 и 138/2014). 

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 редовно се објавени на веб страната на ИОРРМ.  

Институтот со свој претставник учествува во работните групи за реализирање на 

проектот „Национална проценка на ризиците од перење пари и финансирање на 

тероризам“ (НРА) што го спроведува Агенцијата за финансиско разузнавање и е 

поддржан од Светска банка. Потребата за спроведување на овој проект е утврдена 

според Меѓународните стандарди за спречување перење пари и финансирање 

тероризам и Препораките на ФАТАФ од 2012 година. 

Во јули 2014 година, ИОРРМ склучи Меморандум за соработка со Дирекцијата за 

заштита на личните податоци, заради заедничка заложба и интерес за соработка 

во областа на обука, информирање, советување и поддршка.   

На 14 и 15 октомври 2014 година, Делегацијата на Европската унија одржа обука 

на тема “Expenditure verification of EU funded grants”, на која што присуствуваа 

претставници на друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци.  

 

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.  

На 03 септември 2014 година, Институтот учествуваше на специјална електронска 

седница на Собранието на IFAC, свикана за усвојување на предложената формула за 

пресметување на членарината на IFAC.  

ИОРРМ учествуваше со свој претставник на Светскиот конгрес на сметководители 

во организација на IFAC, Кој што се одржа во РИм, Италија од 10 до 13 ноември 2014 

година. Институтот за свој ополномоштен претставник на седницата на Собранието на 

IFAC, која што се одржа на 07 ноември 2014 година, го назначи претставникот на 

Францускиот конзорциум.  

                                                 
1 International Federation of Accountants. 
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Меѓународна соработка  

На 2 и 3 мај 2014 година во Виена, Австрија, се одржа Регионален Форум на 

професионалните организации од областа на сметководство и ревизија и Министерска 

конференција за финансиско известување во Европа и Централна Азија, во 

организација на Центарот за рефирми во финансиското известување (CFRR) на 

Светска банка. ИОРРМ по покана од страна на организаторите присуствуваше на 

Форумот и Министерската конференција со свој претставник. 

На 21 мај 2014 година, Претседателот на ИОРРМ одржа состанок со претставници 

на Светска банка (CFRR) во врска со изготвување на ROSC (Report of the 

Observance of Standards and Codes) извештај за Република Македонија од областа на 

сметководство и ревизија, со кој се дава оценка врз основа на разгледување на 

одредени стандарди поврзани со состојбите во приватниот и финансискиот сектор. На 

состанокот беа разменети мислења за досегашните активности и предизвиците во 

работењето на  Институтот на овластени ревизори на Република Македонија. На 22 

мај 2014 година, претставниците на Светска банка одржаа состанок со претставници 

на друштвата за ревизија во РМ, за да се дискутира за условите за вршење и 

квалитетот на ревизијата, квалитетот на финансиското известување, регулативата за 

сметководство и ревизија во земјата.  

На 6-8 мај 2014 во Варшава, беше одржан Форум за развој на ревизорската 

професија, организиран од страна на Институтот на овластени сметководители на 

Англија и Велс (ICAEW), Националната комора на статутарни ревизори (KIBR) и 

Асоцијацијата на сметководители на Полска (SKwP). ИОРРМ по покана од страна на 

организаторите присуствуваше на Форумот со свој претставник. 

Во рамките на Договорот за партнерство со францускиот конзорциум 

составен од CNCC и CSOEC, од 07 до 10 јули 2014 година беше спроведена 

надворешна евалуација на системот на контрола на квалитет на ИОРРМ. 

Надворешната евалуација ја спроведе францускиот консултат, г-дин Филип Стром.  

ИОРРМ има важечки Меморандум за соработка со Комората на ревизори на 

Република Азербејџан. 

  

Соработка со Совет за унапредување и надзор на ревизија на РМ 

(СУНРРМ) 

Претседателот и претставници на ИОРРМ на покана на СУНР, присуствуваа на 

состаноци при разгледување на доставени акти од страна на ИОРРМ за добивање 

согласност од СУНР, како и за разгледување на прашања од интерес за развојот на 

професијата. 

Во 2014 година, СУНР даде согласност на следните акти на ИОРРМ: 

 Годишна програма за работа на ИОРРМ за 2014 година. 

 Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и 

дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ.  

 Правилник за начинот и постапката за вршење периодична контрола.  

 Годишниот извештај за работа на ИОРРМ за 2013 година. 

Соработка со Министерство за финансии 

На 15 мај 2014 година, по покана на Министерството за финансии беше одржан 

состанок на кој што пристсвуваа претставници на ИОРРМ за разгледување на нов 

Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија по доставените 

забелешки од страна на ИОРРМ. ИОРРМ побара мислења од своите членови и достави 

мислење по новата верзија на предлог законот. Управниот одбор на ИОРРМ достави 

забелешки/мислење по однос на новиот предлог закон.  
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Во Службен весник на РМ број 138/2014 од 17.09.2014 година, беше објавен Законот 

за измени и дополнувања на Законот за ревизија. 

  

II.  Активности на телата на ИОРРМ  

 Собрание  

Собранието на ИОРРМ ги одржа 14-та и 15-та седница.  

На седниците беа усвоени следните:  

- Годишна програма за работа на ИОРРМ за 2014 година, која што на 19.05.2014 

година доби согласност од СУНР. 

- Финансиски план на ИОРРМ за 2014 година. 

- Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за 

дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ, кој што на 19.05.2014 година 

доби согласност од СУНР.  

- Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2013 година, вклучително Извештајот 

за проверки на контрола на квалитетот. Годишниот извештај за работа на 

ИОРРМ, на 30.07.2014 година доби согласност од СУНР.  

- Одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на 

ИОРРМ за годината што завршува на 31.12.2013 година и извештајот на 

ревизорот за финансиските извештаи на ИОРРМ за годината што завршува на 

31.12.2013 година.  

- Одлука за укинување на трајно исклучување од членство во ИОРРМ, за 

овластениот ревизор Павлина Илиовска. 

На 14-та седница беа избрани еден член на Комисијата за регистрација на ревизори и 

овластени ревизори и еден член на Комисијата за стандарди за ревизија, согласно 

член 16 и член 17 на Статутот на ИОРРМ.  

На 15-та седница беа спроведени избори за членови 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. На 15-та 

седница беше разгледан Извештај на Надзорниот одбор за годишната сметка и 

ревизорскиот извештај за 2013 година, како и Иницијатива за промени и изменувања 

на Статутот на ИОРРМ, доставена од овластени ревизори за дополнување на дневниот 

ред на седницата. 

 

 Надзорен одбор 

Надзорниот одбор одржа две седници на кои беа разгледани следните:  

- Годишна сметка и извештајот за извршена ревизија на финансиските извештаи 

на  ИОРРМ за годината што завршува на 31.12.2013 година, како и поврзаната 

сметководствена евиденција.  

- Тримесечните извештаи на ИОРРМ за периодите кои се однесуваат за 2013 

година, како и тековните тримесечни извештаи за 2014 година, како и 

финансиското работење на ИОРРМ во 2013 година. 

- Предлог Годишниот извештај за работа на ИОРРМ за 2013 година.  

Надзорниот одбор усвои: 

- Извештај на Надзорниот одбор на ИОРРМ кон извештајот за работењето на 

ИОРРМ, годишната сметка за 2013 година и извештајот на ревизорот за 

финансиските извештаи на ИОРРМ за 2013 година, кој што се доставува до 

Собранието на ИОРРМ. 

- Одлука за разрешување на член на Управниот одбор на ИОРРМ, по лично 

барање од членот Роберт Манасиев, и Одлука за именување на член на 

Управниот одбор на ИОРРМ, со која што доц. Д-р. Јанка Димитрова сеименува 
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за член на Управниот одбор, согласно член 17 од Статутот на ИОРРМ. Одлуката 

за именување на член на УО беше потврдена на 14-та седница на Собранието 

на ИОРРМ. 

 

 Управен одбор 

Во 2014 година, Управниот одбор одржа тринаесет седници на кои ги усвои следните:  

o Тримесечни извештаи за работа на ИОРРМ кои што се доставуваат до Советот за 

унапредување и надзор на ревизијата и Надзорниот одбор на ИОРРМ, заради 

редовно информирање.  

o Ажуриран акциски план за работа на ИОРРМ за период од три години, кој беше 

доставен до, и одобрен од страна на, IFAC. 

o Предлог Годишна програма за работа на ИОРРМ за 2014 година. 

o Предлог Финансиски план на ИОРРМ за 2014 година.  

o Циркуларно писмо број 1 (ревидирано на 14.03.2014) – Законски барања за 

содржината на извештајот на овластениот ревизор.  

o Циркуларно писмо број 2 (ревидирано на 14.03.2014) – Унифицирање на 

повикувањето на рамката за финансиско известување во извештајот на 

овластениот ревизор во законски ревизии.  

o Циркуларно писмо број 3 во врска со тоа како да се одрази врз ревизорското 

мислење ситуација кога клиентот нема подготвено годишен извештај за работа. 

o Одлуки за издавање на уверение за ревизор за лица кои го положиле испитот за 

стекнување звање ревизори и Одлуки за издавање на уверение за ревизор за 

лица кои квалификацијата за ревизор ја стекнале во странство. 

o Пописниот елаборат од пописната комисија за утврдените состојби при пописот 

на средствата и обврските на ИОРРМ со состојба на 31.12.2013 година. 

o Одлука за траен отпис на побарувања од физички лица по основ на неплатена 

членарина, за лица кои се исклучени од членство во ИОРРМ. 

o Предлог Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2012 година. 

o Годишна програма за обука за Континуирано професионално усовшување за 

2014 година.  

o Одлука за содржината на потврдата и висината на надоместокот за издавање на 

потврди. 

o Предлог Правилник за начинот и постапката на контрола на квалитетот на 

друштвата за ревизија и на овластен ревизор – трговец поединец, ревидиран 

според укажувањата на СУНР.  

o Предлог модел за известување и размена на информации и податоци помеѓу 

ИОРРМ и СУНР во однос на спроведување на контрола на квалитетот. 

o Одлуки за покренување на постапка за спроведување на етичка постапка против 

членови на ИОРРМ. 

o Одлука за изрекување на дисциплинска мерка на член на ИОРРМ, за друштвото 

за ревизија Елит дооел Скопје.  

o Одлука за изрекување на дисциплинска мерка на член на ИОРРМ, за друштвото 

за ревизија Европски центар за ревизија доо Скопје. 

o Одлука за изрекување на дисциплинска мерка на член на ИОРРМ, за друштвото 

за ревизија Ценсум дооел Скопје. 

o Одлука за изрекување на дисциплинска мерка на член на ИОРРМ, за друштвото 

за ревизија Трио-консалтинг доо Гевгелија. 
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o Одлука за изрекување на дисциплинска мерка на член на ИОРРМ, за друштвото 

за ревизија Про-аудит доо Куманово. 

o Одлука за престанок на членство на член на Комисијата за образование, обука и 

публикации и Одлука за назначување на член на Комисијата за образование, 

обука и публикации, согласно член 16 од Статутот на ИОРРМ. 

o Акциски план за усогласување со Законот за изменување и дополнување на 

Законот за ревизија (Сл. Весник бр. 188/13), по барање на Генералниот 

секретаријат на Владата на РМ. 

o Одлука за надоместување на патните трошоци на членовите на УО, НО и 

комисиите на ИОРРМ кои не се од Скопје. 

o Одлука за учество на членови на Управниот одбор на ИОРРМ во комисиите на 

ИОРРМ. 

Управниот одбор на ИОРРМ ја достави методологијата за организација и 

спроведување на проверка за контрола на квалитетот на друштвата за ревизија и 

овластените ревизори – трговци поединци до сите друштва за ревизија и овластени 

ревизори – трговци поединци, до СУНРРМ и ја објави на веб страната на ИОРРМ. 

По барање на Министерството за финансии, Управниот одбор подготви мислење во 

врска со предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија. 

Разгледуваше предлози и барања доставени до Управниот одбор од страна на 

членовите и комисиите на ИОРРМ, препораки за зачленување на овластени ревизори 

во ИОРРМ, дописи доставени од СУНРРМ, како и од страна на надворешни 

заинтересирани страни.  

Управниот одбор подготви предлог текст на нов Статут на ИОРРМ заради 

усогласување со Законот за измени и дополнувања на Законот за ревизија (Службен 

весник на РМ 188/2013 и 138/2014) и го достави до членството на ИОРРМ за јавна 

расправа и доставување предлози за изменување и дополнување на предложениот 

текст. По добиените предлози од членството, усвои предлог Статут на ИОРРМ и го 

достави до СУНРРМ за давање мислење пред да биде доставен до Собранието на 

ИОРРМ за усвојување. 

 

 Комисии на ИОРРМ 

 

1. Комисија за регистрација на ревизори и овластени ревизори  

Комисијата за регистрација на ревизори и овластени ревизори: 

 Разгледа доставени барања за признавање на квалификација за ревизор 

стекната во странство. По спроведена постапка согласно Правилник 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 единаесет баратели за 

признавање на квалификација за ревизор стекната во странство. 

 Достави Известување 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 испитната сесија декември 2014 година.  

 Разгледа доставени барања за зачленување на овластени ревизори и до 

Управниот одбор достави Препораки за зачленување на нови овластени 

ревизори. 

 Спореведе периодична контрола согласно Правилникот за начин и постапка за 

вршење периодична контрола. 
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 Подготви соодветна информација за членовите на Институтот, односно, 

овластените ревизори, друштвата за ревизија и овластените ревизори – 

трговци поединци, согласно роковите за усогласување со измените на Законот 

за ревизија (138/2014), кои што се однесуваат на обврските за доставување 

податоци до Институтот и до СУНРРМ. 

2. Комисија за контрола на квалитетот на ревизорските услуги  

Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги: 

 Ги ревидираше Циркуларно писмо број 1 – Законски барања за содржината на 

извештајот на овластениот ревизор и Циркуларно писмо број 2 – Унифицирање 

на повикувањето на рамката за финансиско известување во извештајот на 

овластениот ревизор во законски ревизии, согласно укажувањата на Управниот 

одбор.  

 Го усогласи предлог Правилникот за начинот и постапката за спроведување на 

контрола на квалитет за друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци 

поединци, во согласност со забелешките од страна на СУНР. 

 По барање на СУНР подготви предлог “Периодичен извештај на активности”, 

како модел на известување и размена на податоци помеѓу СУНР и ИОРРМ.  

 Усвои Извештај за проверките на контрола на квалитетот, кој што е прилог на 

Годишниот извештај за работа на ИОРРМ за 2013 година и се доставува до 

Собранието на ИОРРМ и до СУНР. 

 На настаните за КПУ одржани во мај 2014 година, презентирана беше 

методологијата за проверка на контрола на квалитет на ревизорските друштва и 

резултатите од проверките на контролата на квалитетот спроведени според 

планот за 2013 година. 

 Усвои Годишен план за контрола на квалитет за 2014 година. 

 Ги разгледа препораките вклучени во Извештајот од спроведената проверка на 

системот на контрола на квалитет од страна на Францускиот конзорциум и 

подготви мислење до УО. 

 Подготви и достави Известување до Комисијата за етика во врска со 

спроведените проверки на контрола на квалитетот. 

 подготви Периодичен извештај на активности за кварталот кој завршува на 

30.09.2014 година, за доставување до СУНР. 

3. Комисија за етика 

Комисијата за етика подготви и усвои Предлог до Управниот одбор на ИОРРМ за 

преземање на активности за надминување на состојбите во јавните набавки.  

Врз основа на донесена Одлука за покренување на постапка за спроведување на 

етичка постапка против членови на ИОРРМ од страна на Управниот одбор, Комисијата 

разгледуваше прашања поврзани со постапката кај три друштва за ревизија, согласно 

важечкиот Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за 

дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ и подготви известување до Управниот 

одбор на ИОРРМ.  

Комисијата за етика врз основа на доставени Известувања од Комисијата за контрола 

на квалитетот во врска со спроведените проверки на контрола на квалитетот подготви 

предлог до Управниот одбор за покренување на дисциплинска постапка против 

членови на ИОРРМ. Врз основа на донесени одлуки за покренување на дисциплинска 

постапка против членови на ИОРРМ од страна на Управниот одбор, Комисијата 

спроведе постапка согласно важечкиот Правилник за начинот и постапката за 

утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ и усвои 

предлог одлуки за изрекување на дисциплинска мерка, како и други поврзани 
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известувања што се доставуваат до Управниот одбор. Комисијата започна 

подготвителни работи за усогласување на Правилникот за начинот и постапката за 

утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ со 

најновите измени на Законот за ревизија. 

4. Комисија за образование, обука и публикации  

Комисијата за образование, обука и публикации: 

 Ги подготви тримесечните изданија на Билтенот на ИОРРМ, кој што преку е-

пошта се доставува до членовите на Институтот. 

 Подготви предлог Годишна програма за континуирано професионално 

усовршување (КПУ) за 2014 година, со предлог датуми и локации за одржување 

на предавањата. Спроведе подготвителни активности за настаните за КПУ кои се 

одржaа во 2014 година. 

 Во рамките на постапката за признавање на квалификација за ревизор стекната 

во странство, подготви мислења за еквивалентност на програми по барања за 

издавање на мислење доставени од Комисијата за регистрација на ревизори и 

овластени ревизори. 

 Го разгледа доставениот материјал од страна на изведувачите на преводот на 

збирките за предметите Ревизија 1, Ревизија 2, Финансиско сметководство, 

Финансиско известување и достави Известување до Управниот одбор за 

одобрување на преводот на збирките за истите предмети. 

 Подготви Извештај за спроведување на Континуирано професионално 

усовршување во 2013 година, кој што беше доставен до Управниот одбор на 

ИОРРМ. 

 Објави Повик за спроведување на обука за кандидатите кои го полагаат испитот 

за стекнување звање ревизор, за предметите Законска регулатива, Финансиско 

сметководство, Ревизија 1 и Управувачко сметководство. Обуката не се одржа 

заради недоволен интерес од страна на кандидатите.  

 Разгледуваше актуелни прашања поврзани со спроведување на обука за 

кандидатите за полагање на испитот, спроведување на КПУ и практичен 

семинар, и ажурирање на Програмата за полагање на испитот за стекнување 

звање ревизор. 
 

5. Комисија за спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор  

Комисијата за спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор: 

 Ги утврди резултатите од испитните сесии што се одржаа во декември 2013 

година и јуни/јули 2014 година.  

 Комисијата подготви извештај за спроведувањето на испитот за стекнување на 

звање ревизор во декември 2013 година и јуни/јули 2014 година и ги достави 

до Управниот одбор на ИОРРМ. 

 Подготви 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. 

Подготви предлог до Управниот одбор на ИОРРМ за објавување на повик за 

пријавување на интерес за координатор и оценувачи за спроведување на испитот за 

стекнување звање ревизор, како и Повик за пријавување на кандидати за полагање 

на испитот и ги разгледа доставените барања за полагање на испитот. Комисијата 

извршуваше подготвителни активности за спроведување на испитот, меѓу кои што 
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подготви предлог за базата на прашања и структурата на испитните прашања за секој 

дел од испитот за стекнување на звање ревизор, што беа доставени до Управниот 

одбор. 

 

6. Комисија за стандарди за ревизија 

Комисијата за стандарди за ревизија подготови предлог за Циркуларно писмо во врска 

со тоа како да се одрази во ревизорското мислење ситуација кога клиентот нема 

подготвено Годишен извештај за работењето, што беше доставен до Управниот одбор.   

7. Комисија за сметководствени стандарди  

Комисијата за сметководствени стандарди подготви мислење до Управниот одбор во 

врска со доставеното барање до ИОРРМ од страна на надворешна заинтересирана 

страна.  

 

III. Финансиски информации  

Во 2014 година, ИОРРМ оствари приходи од членарина што се однесуваат на физички 

лица и правни лица, спроведување на испитот за стекнување звање ревизор, 

спроведување на КПУ, и друго. 

Подолу е дадена табела со споредбени информации во однос на Финансискиот план 

на ИОРРМ за 2014 година и реализираните приходи и расходи во 2014 година,  

споредбен податок со 2013 година и учество на приходите/расходите по одделни 

ставки во вкупните приходи/расходи. 
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Приходи и расходи на ИОРРМ споредбено Број на лица Износ по лице Коментар

Вкупно

ПЛАНИРАНО за 

цела година

Реазлизирано 

31.12.2014

Реазлизирано 

31.12.2013

Споредба 

2014/2013

Учество во 

вкупни приходи

2014

(денари) (денари) (денари) % %

1 Приходи

1,1 Членарина - пвластени ревизпри 170 6.000 1.020.000 1.140.000 1.034.000 1,10% 13%

1,2 Членарина - друштва за ревизија и пвластени ревизпри - ТП 1% пд прихпди пд ревизија и услуги ппврзани сп ревизија вп РМ 3.100.000 2.833.078 3.075.070 0,92% 32%

1,3 Надпмест за пплагаое на испит за стекнуваое зваое ревизпр 180 9.200 1.656.000 1.956.000 1.686.400 1,16% 22%

1,4 Семинари 700.000 151.200 472.400 0,32% 2%

1,5 Кпнтинуиранп прпфесипналнп успвршуваое 160 12.000 1.920.000 1.882.000 1.826.000 1,03% 21%

1,6 Камата 300.000 412.391 304.284 1,36% 5%

1,7 Стручна литература 180.000 351.500 - Н/П 4%

1,8 Останати прихпди 100.000 49.608 1.500 33,07% 1%

Вкупно приходи 8.876.000 8.775.777 8.399.654 1,04% 100%

% 

од приходи Коментар

Вкупно

ПЛАНИРАНО за 

цела година

Реазлизирано 

31.12.2014

Реазлизирано 

31.12.2013 2014/2013

Учество во 

вкупни расходи

2014

(денари) (денари) % %

2 Расходи

2,1 Брутп плати и надпместпци 4 врабптени 3.140.000 3.128.896 2.928.301 1,07% 34%

2,2 Расхпди за испитпт (% пд 1.3) 60,00% 993.600 703.182 504.375 1,39% 8%

2,3 Расхпди за семинари (% пд 1.4) 60,00% 420.000 63.529 373.060 0,17% 1%

2,4 Расхпд за кпнтрпла на квалитетпт 50.000 99.110 41.563 2,38% 1%

2,5 Расхпд за КПУ (% пд 1.5) 40,00% 768.000 574.676 578.635 0,99% 6%

2,6 Ажурираое/превпд на книгите издадени пд BPP Learning Media 1.800.000 1.809.360 250.098 7,23% 20%

2,7 Канцелариски трпшпци 150.000 58.804 131.904 0,45% 1%

2,8 Административни трпшпци 200.000 140.831 199.597 0,71% 2%

2,9 Телекпмуникациски услуги и ппшта 150.000 99.952 151.715 0,66% 1%

2,10 Одржуваое на спстанпци на телата на ИОРРМ 150.000 192.721 983.782 0,20% 2%

2,11 Закупнина и кпмуналии 6 месеци 75.000 450.000 896.567 896.951 1,00% 10%

2,12 Сметкпвпдствп и ревизија на гпдишна сметка 140.000 124.845 125.850 0,99% 1%

2,13 Спвет за унапредуваое и надзпр на ревизијата 25% пд 1.2 722.000 721.910 811.472 0,89% 8%

2,14 Учествп на медунарпдни кпнференции 250.000 150.129 308.067 0,49% 2%

2,15 Членарина и други трпшпци ппврзани сп членствптп вп IFAC 230.000 227.263 209.263* 1,09% 2%

Вкупно 2.1 - 2.14 9.613.600 8.991.775 8.285.370 1,09%

2,16 Непредвидени трпшпци (% пд 2.14) 3,00% 283.908 218.128 4.818 45,27% 2%

Вкупни расходи 2,1 - 2.16 9.897.508 9.209.902 8.290.188 1,11% 100%

Нето приходи -1.021.508 -434.125 109.466

          Износот е даден како споредбен податок.

3 Дополнителни информации:

3,1 Пренесени дел на вишпкпт на прихпди пд претхпдните гпдини 15.556.958

3.1.1           Деппзити 13.000.000

3.1.2           Набавка на недвижен импт 12.454.779
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IV. Анализа на реализирање на активностите од Годишната програма за 
работа за 2014 година  
 

Планирана активност Статус на реализирана активност 

Изготвување и усвојување на Годишна 

програма  и Финансиски план на ИОРРМ за 

2014 година.  

Реализирано.  

Изготвување и усвојување на Годишен 

извештај за работата на ИОРРМ за 2013 

година.  

Реализирано.  

Изготвување на Програма за Континуирано 

професионално усовршување на овластените 

ревизори за 2014 година, во согласност со 

најновите достигнувања во професијата. 

Реализирано.  

Организирање и спроведување на 

Континуирано професионално усовршување. 

Реализирано. Настаните беа одржани во мај, 

септември и декември 2014 година. 

Организирање и спроведување на практични 

семинари од областа на ревизијата 

Не е реализирано. Одложено е за првата 

половина на 2015 година, заради поврзаност 

со доставување на алатката PACK PE, во 

соработка со Францускиот конзорциум.  

Организирање и спроведување на испитот за 

стекнување звање ревизор. 

Реализирано. Во 2014 година, ИОРРМ 

спроведе две сесии на испитот за стекнување 

на звањето ревизор.  

Усвојување на годишен план за контрола на 

квалитет за 2014година и спроведување на 

проверки за контрола на квалитетот кај 

друштвата за ревизија и овластените 

ревизори – трговци поединци.   

Реализирано. Повеќе информации во 

Извештајот за спроведените проверки на 

контрола на квалитетот за 2014 година кој 

што е прилог кон Годишниот извештај за 

работа за 2014 година.  

Преведување и ажурирање на МСР, Кодексот 

на етика за професионални сметководители 

на МФС и Меѓународните стандарди за 

контрола на квалитет. 

Не е реализирано. Поврзано со надлежност 

на Министерството за финансии се до 

објавување на Законот за измени и 

дополнувања на Законот за ревизија 

(Службен весник на РМ, 138/2014). Ќе биде 

земено предвид во Годишната програма за 

2015 година.  

Ја следи примената и ги спроведува МСР, 

Кодексот на етика за професионални 

сметководители на МФС кај друштвата за 

ревизија и овластените ревизори – трговци 

поединци 

Реализирано. 

Покренување на дисциплински постапки и 

изрекување мерки на членовите поради 

повреда на МСР, Кодексот на етика за 

професионални сметководители на МФС и 

актите на ИОРРМ. 

Во 2014 година, беше покрената постапка за 

спроведување на етичка постапка, врз основа 

на извршена контрола на квалитет. ИОРРМ 

изреќе дисциплинска мерка Опомена за 5 

друштва за ревизија, членови на ИОРРМ. 
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Водење на регистар на овластени ревизори и 

регистар на друштва за ревизија и овластени 

ревизори – трговци поединци. 

Реализирано. 

Соработка со професионални асоцијации на 

сметководители и други професионални 

организации, во земјата и во странство.  

Реализирано.    

Усогласување на актите на ИОРРМ со Законот 

за ревизија (Службен весник на РМ, број 

158/2010 и 135/2011). 

Делумно реализирано. Во 2014 се пристапи 

кон дополнително ажурирање на актите 

согласно Законот за измени и дополнувања 

на Законот за ревизија (Службен весник на 

РМ, 138/2014).  

Ажурирање и спроведување на тригодишниот 

акциски план доставен до МФС.  

Реализирано е ажурирањето на акцискиот 

план и МФС предложи натамошно ажурирање 

на две години, наместо на годишна основа. 

Активностите од акцискиот план се 

реализирани и/или делумно реализирани.  

По барање на СУНРРМ, Институтот е должен 

да постапува по предлог за вонредна 

контрола на квалитет на посоченото правно 

лице кое врши работи на ревизија. 

Реализирано. Повеќе информации во 

Извештајот за спроведените проверки на 

контрола на квалитетот за 2014 година кој 

што е прилог кон Годишниот извештај за 

работа за 2014 година. 

 

 

 

Март 2015 година  Борислав Атанасовски 

Претседател на ИОРРМ 

 


