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 и 23/2016 година), Управниот одбор на ИОРРМ по предлог на Комисијата за образование, обука и публикации, на
седницата одржана на 20.04.2017 година ja усвои следната

Годишна програма за Континуирано професионално усовршување за 2017 година
1. Одржување на семинари за сите членови на ИОРРМ:
Наслов

Бр.
1

МСФИ и ажурирање на МСФИ (2016 – 2017 год.)

КПУ часа
18

Обработка на актуелни теми, генерален преглед на главните промени на МСФИ во дадениот период и
преглед на последните промени
Актуелни теми (предлог):
1.1 Генерален преглед на главните промени на МСФИ во дадениот период
1.2 МСФИ за МСЕ - преглед на последните промени
1.3 МСФИ 3 - Деловни комбинации
1.4 МСФИ 7 - Финансиски инструменти: Обелоденувања
1.5 МСФИ 9 - Финансиски инструменти
1.6 МСФИ 10 - Консолидирани финансиски извештаи
1.7 МСФИ 11 - Заеднички аранжмани
1.8 МСФИ 12 - Обелоденувања на учества во други ентитети
1.9 МСФИ 13 - Мерење според објективната вредност
1.9 МСФИ 14 -Регулаторни временски разграничувања
1.10 МСФИ 15 - Приходи од договори со клиенти
2

МСР и ажурирање на МСР (2016 – 2017 год.)

20

Обработка на актуелни теми од ревизијата и преглед на главните промени во МСР во дадениот период
Актуелни теми (предлог):
2.1 Генерален преглед на главните промени на МСР во дадениот период
2.2 МСР 250 Разгледување на законите и прописите во ревизијата на финансиските извештаи
2.3 МСР 300 - Планирање на ревизијата на финансиски извештаи
2.4 МСР 330 - Одговори на ревизорот на проценетите ризици
2.5 МСР 520 - Аналитички постапки (согласно барањата на МСР 315)
2.6 МСР 570 - Континуитет
2.7 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
2.8 ревизор
МСР 720 - Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат
2.9 ревидирани финансиски извештаи
2.10 МСР 810 - Ангажмани за известување во однос на сумарни финансиски извештаи
МСАП 2400 - Ангажмани за проверка на финансиски извештаи и МСАП 2410 - Проверка на
2.11 меѓупериодични финансиски информации спроведена од независниот ревизор на ентитетот
МСАУ 3000 - Ангажмани за уверување кои не се ревизии или проверки на историски финансиски
2.12 информации и МСАУ 3400 - Испитување на перспективни финансиски информации
МСПУ 4400 - Ангажмани за извршување на договорени постапки во врска со финансиски информации и
2.13 МСПУ 4410 - Ангажмани за компилирање на финансиски извештаи
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.

3

Бр.
4

Наслов
Кодекс на етика на МФС за професионални сметководители и негово ажурирање

2

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
Статутарни промени
Корпоративно право во делот на финансиското известување и ревизијата

4

7

Информатичка технологија

2

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
8

Актуелни теми - други професионални и регулаторни тела

14

8.1

Внатрешна ревизија

8.2

Управување со ризици во банки, системски значајни банки, измени на регулатива во адеквантност на
капиталот на банките

8.3

Супервизија на осигурителни друштва

8.4

Совет за унапредување и надзор на ревизијата на РМ

8.5

Управа за јавни приходи на РМ

8.6

Централен регистар на РМ

8.7

Комисија за хартии од вредност

8.8

Управа за финансиско разузнавање

8.9

Дирекција за заштита на лични податоци

8.10 Институт на сметководители и овластени сметководители на РМ
8.11 "Soft skills" (Меки вештини)
Вкупно КПУ часа за 2017 од предавањата

67

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 семинарот. За секој ден на одржаните семинари се
признаваат КПУ часови согласно програмата за тој ден на настанот.
2. Одржување на работилници за 10 до 20 учесници:
1.

Ангажмани на надворешна ревизија – Прелиминарни ревизорски постапки

(16 часа)

2.

Ангажмани на надворешна ревизија – Планирање на ревизијата

(16 часа)

3.

Ангажмани на надворешна ревизија – Извршување на ревизорскиот план

(16 часа)

4.

Ангажмани на надворешна ревизија – Завршни процедури и известување

(8 часа)

5.
6.

Внатрешна ревизија
Методологија за проверки на контрола на квалитет

(8 часа)
(8 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. Спроведување на обука за алатката PACK PE за заинтересирани корисници на алатката. Се признаваат КПУ часови во
времетраење на обуката.
Оваа програма влегува во сила со денот на нејзино донесување.
Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРРМ

