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Врз основа на член 19 став (1) точка 20) 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), а во врска со член 24 став (1) точка 4) од Статутот на
Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ), Собранието на
ИОРРМ на предлог на Управниот одбор, на седницата одржана на 25.03.2021 година,
усвои

Годишен извештај за работа на
Институтот на овластени ревизори на Република Македонија
за 2020 година
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I. Резиме
Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) спроведува
активности согласно надлежностите уредени со Законот за ревизија, Статутот и актите
на ИОРРМ.
ИОРРМ земајќи ја предвид состојбата во државата настаната како резултат на
пандемијата на вирусот COVID – 19, достави дописи до: Централниот Регистар на РСМ,
Народна Банка на РСМ, Министерство за финансии на РСМ, Агенцијата за супервизија
на осигурување со барање да се олеснат процедурите и да се продолжат роковите кои
ја засегаат ревизорската професија за време на кризата. Во таа насока, ИОРРМ се
обрати и до СУНРРСМ. ИОРРМ ажурно ја следeше состојбата во државата настаната
како резултат на пандемијата и презема мерки за соодветен одговор и прилагодување
на своите активности кон новонастанатата ситуација.
На 25.03.2020 година, на веб страницата на ИОРРМ поставен е нов дел, каде се
објавени мерките преземени од страна на ИОРРМ. Објавено е известување за
олеснувања кај обврската за рокот за плаќање на членарината за 2020 година за
друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци што се продолжи на
следниот начин: 50% од утврдениот износ за членарина да се подмири најдоцна до
31.03.2020 година, а останатите 50% најдоцна до 30.09.2020 година и рокот за
плаќање на членарината за 2020 година за овластените ревизори што се продолжи до
30.09.2020 година. Исто така, објавени се упатства и материјали објавени од IFAC, IIA,
и други релевантни меѓународни организации, како и од страна на истакнати
професионални тела и друштва за ревизија.
Меѓу другото, во овој дел, објавени се ‘Заклучоци и насоки на Комисијата за
контрола за квалитет поврзани со прашањето за собирање ревизорски докази во врска
со постоењето и состојбата на залихите во услови кога физичкото присуство на попис е
неизводливо’.
На 27.04.2021 година, СУНРРСМ даде согласност на Годишниот извештај за работа на
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Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во 2020 година во
услови наметнати од пандемијата на вирусот COVID – 19, а заради почитување на
мерките и протоколите донесени од Владата, спроведe он-лајн и комбинирани настани
за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластените ревизори.
Во рамките на Годишната програма за КПУ за 2020 година беа спроведени 14 настани
за КПУ или вкупно 54 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 2020 година беа поканети и изразија интерес предавачи од Комората на
проценувачи, Здружението на внатрешни ревизори, Народна Банка на РСМ, Државен
завод за ревизија, Економски факултет – Скопје, Друштво за консултатски услуги
Прајсвотерхаускуперс дооел Скопје, Адвокатско друштво Папазовски и Мишев,
овластени ревизори - претставници на друштвата за ревизија и овластените ревизори –
трговци поединци, предавачи со други домашни и меѓународни сертификати, како и
странски предавачи.
На настаните за КПУ одржани во 2020 година беа одржани неколку панел дискусии,
и тоа следните:
- на 21 мај 2020 година беа организирани панел дискусии на тема ‘Кои се
очекувањата за краткорочните и долгорочните економски ефекти од Ковид -19
пандемијата‘ и ‘Последици и предизвици за ревизијата од Ковид -19 пандемијата ‘ на
кој што учествуваа предавачите од тој настан. Модератор на настанот беше проф. д-р.
Атанаско Атанасовски.
- на 16 и 17 јули 2020 година беше организирана панел дискусија на тема
‘Актуелни аспекти и заеднички предизвици на ревизорската и проценителската
професија’ на кој што учествуваа предавачите од тој настан. Модератор на настанот
беше проф. д-р. Александар Наумоски.
- На 20 и 21 октомври 2020 година беше организирана панел диксуија на тема
‘Актуелности и предизвици на ревизорската професија’ на кој што учествуваа
предавачите од тој настан. Модератор на настанот беше Драган Димитров, претседател
на ИОРРМ.
Вкупно беа опфатени 34 различни теми на сите настани за КПУ одржани во 2020
година. Предавањата се однесуваа на континуирано професионално образование
(меѓународни сметководствени стандарди, меѓународни стандарди за финансиско
известување, меѓународни стандарди за ревизија, законска регулатива, меѓународни
стандарди за внатрешна ревизија, стандарди за државна ревизија, Тегоба стандардите,
презентирање на ревизорски софтвер и континуирано професионално усовршување
(актуелни теми).
Поголем дел од претходно одржаните КПУ настани, можеа да се проследат како онлајн настани за КПУ преку посебниот модул за електронско следење на КПУ поставен
на веб страната на ИОРРМ. Настаните беа наменети за членовите на ИОРРМ кои немале
можност да го проследат настанот при првичното спроведување.
ИОРРМ во 2020 година спроведе две сесии за полагање на испитот за стекнување
на звањето ревизор, што беа спроведени во септември/октомври 2020 година и
декември 2020 година. Во 2020 година, двајца кандидати кои го положија испитот се
стекнаа со уверение за ревизор, издадено од страна на ИОРРМ.
Во 2020 година, ИОРРМ издаде две уверенија за ревизор врз основа на доставени
барања за признавање на квалификација за ревизор 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.
Спроведувањето на контрола на квалитетот на ревизорските услуги на терен
согласно Годишниот план за 2019/2020 година, имаше прекин во текот на
времетраењето на вонредната состојба прогласена заради пандемијата на вирусот
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COVID – 19. Последователно, спроведувањето на контролата на квалитет продолжи
согласно инструкциите наведени во циркуларното писмо - Упатство за спроведување на
контролите на квалитет во услови на COVID-19, подготвено од Комисијата за контрола
на квалитет на ревизорските услуги, а одобрено од Управниот одбор на ИОРРМ.
Методологијата за организација и спроведување на проверка за контрола на
квалитетот на друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци е
објавена на веб страната на ИОРРМ, во делот со авторизиран пристап само за
членовите на ИОРРМ.
Регистарот на ревизори, Регистарот на овластени ревизори, Регистарот на
друштва за ревизија, Регистарот на овластени ревизори – трговци поединци, и
Регистарот на трајно одземени лиценци, објавени на веб страната на ИОРРМ, се
усогласени со член 30 од Законот за ревизија и се ажурираат согласно доставените
Изјавиз а ажурирање на податоци.

Меѓународна соработка
IFAC1
Во 2020 година, ИОРРМ како полноправна членка на IFAC имаше редовна
комуникација со одговорните лица во IFAC.
На 11 и 12 ноември 2020 година, претседателот на ИОРРМ учествуваше на седница
на Собранието на IFAC, што се одржа преку видео конференција.
Ажурирањето на Акцискиот план за усогласеност со SMO2 на IFAC, е одложено од
страна на IFAC, за септември 2021 година, заради навремено и конзистено
доставување на ажуриран Акциски план. Во меѓувреме се спроведуваат редовни
годишни дискусии за разгледување на напредокот и евентуални измени на
регулативата или други околности. Во 2020 година, IFAC организираше и дополнителни
настани за своите членови за поддршка и консултации во врска со пандемијата на
COVID – 19.
CFRR
На 07 мај 2020 година, двајца претставници на ИОРРМ учествуваа на он-лајн
состанок на групата STAREP, на тема ‘IFRS for SMEs comprehensive review’ организирана
од страна на Светска банка и Центарот за реформи во финансиското известување. На
состанокот се дискутираше за пристапот на земјите од групата STAREP за добивање
повратни информации и пополнување на образецот ‘Request for Information’, а со цел
до IASB да се достави консолидиран регионален одговор на најавените документ со
наслов ‘IFRS for SMEs comprehensive review’.
CNCC & CSOEC (Француски конзорциум)
На 22-24 април 2020 година во соработка со Францускиот конзорциум составен од
Compagnie Nationale Des Commissaires Aux Comptes - CNCC и Consel Superieur de l'Ordre
Des Experts Comptables – CSOEC се одржа обука на вработените лица во ИОРРМ кои
вршат контрола на квалитет.
Во 2020 година, во соработка со Францускиот конзорциум се одвиваат активности
за довршување на прилагодувањето на алатката PACK PE, заради надминување на
технички проблеми, а која активност е во завршна фаза.
ACCA3
На 27.01.2020 година, ИОРРМ склучи договор со ACCA, со кој што на членовите на
ИОРРМ им се дава можност да се запишат за полагање на испитите на ACCA, со
1

International Federation of Accountants.

2

Statements of Membership Obligations

3

Association of Chartered Certified Accountants
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промотивни финансиски услови. Промоцијата важи само за запишување на членови на
ИОРРМ, кои се нови кандидати за полагање на испитите на ACCA.

Соработка со Министерство за финансии на Република Северна
Македонија
Претседателот, членови на Управниот одбор и претставници на ИОРРМ одржаа
неколку состаноци со заменик министерот за финансии г-дин Димитар Ковачевски и
претставници на Министерството за финансии каде што се дискутираше за теми
поврзани со изготвување на новиот Закон за ревизија и други актуелни прашања.

Соработка со Совет за унапредување и надзор на ревизија на
Република Северна Македонија (СУНРРСМ)
Претседателот, членови на Управниот одбор и претставници на ИОРРМ одржаа
неколку состаноци со претседателот, членови и претставници на СУНРРСМ за
разгледувања на прашања што се однесуваат на доставени акти од страна на ИОРРМ за
добивање мислење/согласност од СУНРРСМ, како и за разгледување на прашања од
заеднички интерес и предизвиците во професијата.
Во 2020 година, СУНРРСМ даде согласност на следните акти на ИОРРМ:
✓ Годишна програма за работа на ИОРРМ за 2020 година.
✓ Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2019 година.
✓ Годишен извештај за наодите од извршените контроли на квалитет за 2018/2019
година.
✓ Годишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитет на
ревизорските услуги за 2020 година.
✓ Тригодишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитет на
ревизорските услуги за периодот 2020 – 2022 година.

Соработка со професионални организации и други институции во
Република Северна Македонија
На 16 јули 2020 година, Институтот на овластени ревизори на Република
Македонија (ИОРРМ) потпиша Меморандум за соработка со Комората на
проценувачи на Република Северна Македонија (КПРСМ). Меморандумот има за
цел подигнување на повисоко ниво на професијата овластен ревизор и проценувач,
промовирање на стручноста и знаењето на членовите, и обезбедување повисока
достапност на професионална и практична обука за ревизија и проценување.
На 16 и 17 јули 2020 година, се одржа заеднички настан на ИОРРМ и Комората на
проценувачи, на тема ‘Примена на приходната метода во проценките и финансиска
анализа’. Согласно протоколите на Владата за заштита на здравјето на населениото во
услови на пандемијата на COVID-19, настанот се одржа со физичко присуство на 30
учесници во просториите на Центарот за обука М6, и он-лајн за преостанатите
учесници. За присуство на настанот се признаваа 8 КПУ часа за 2020 година за
овластените ревизори и проценувачите. Во периодот од 21 септември до 2 октомври
2020 година, на членовите на ИОРРМ кои не го проследија настанот на 16 и 17 јули
2020 година, им беше дадена можност за електронско следење на снимката од
заедничкиот настан на ИОРРМ и Комората на проценувачи, за што се признаа 8 часа
КПУ за 2020 година.
На 29 јули 2020 година, Институтот на овластени ревизори на Република
Македонија (ИОРРМ) потпиша Меморандум за соработка со Државниот завод за
ревизија (ДЗР). Меморандумот има за цел унапредување на соработката во вршењето
на законските надлежност, размена на податоци и искуства помеѓу двете институции,
како и градење на партнерски односи на Државниот завод за ревизија и ИОРРМ на
начин кој ќе овозможи подобро и поквалитетно информирање на граѓаните за теми што
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се од особен јавен интерес. Со Меморандумот е изразена подготвеноста за соработка и
во делот на давање стручна помош од аспект на методологијата и примената на
стандардите по кои работат ревизорите (ИНТОСАИ и Меѓународните стандарди за
ревизија - МСР), соработка во областа на сметководството и ревизијата, како и размена
на стручна литература, прирачници и друг вид на материјали потребни за процесот на
вршење на ревизијата. Соработката предвидува организирање на заеднички обуки за
подобрување и усовршување на ревизорските капацитети на двете институции и
активности поврзани во делот на запознавање на специфичностите на работите кои ги
извршуваат државните ревизори и овластените ревизори. Меморандумот за соработка
го потпишаа Претседателот на ИОРРМ, м-р Драган Димитров и главниот државен
ревизор м-р Максим Ацевски.
На 30 јули 2020 година, претставник на ИОРРМ, по покана на Државниот завод за
ревизија учествуваше на работилница за спроведување на комуникациската стратегија
на ДЗР - „Пишување за различни јавности – основни принципи, структура и јазик“. На
10.09.2020 година, претставник на ИОРРМ, по покана на Државниот завод за ревизија,
учестваваше на работилница под наслов “Организација на живата комуникација со
медиумите и новинарите”. На 20 и 21 октомври 2020 година, претставници од ДЗР
учествуваа како презентери, панелисти и гости на КПУ настанот организиран од страна
на ИОРРМ.
На 21 мај 2020 година, Институтот на овластени ревизори на Република
Македонија (ИОРРМ) и Економски факултет – Скопје при Универзитетот
„Св.Кирил и Методиј“ во Скопје спроведоа заедничка он-лајн панел конференција
на тема „Ревизорската професија соочена со пандемијата со COVID-19-предизвици и
можни решенија“. Настанот беше во рамките на прославата на 70 годишнината на
Економскиот факултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Со цел да им овозможи на студентите можност да ги осознаат и истражат новите
трендови, по повод 70 годишнината од основањето, Економскиот Факултет-Скопје при
Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје во соработка со Институтот на овластени
ревизори на Република Македонија организираше повик за изработка на стручни
трудови (есеи). Од студентите се очекуваше да истражуваат на тема „Индустриска
револуција 4.0, односно, како новите технологии ќе го променат сметководството во
иднина“ во доменот на следните сугерирани области и технологии:
- Големи податоци (Big data)
- Анализа на податоци (Data analytics)
- 5G Мрежа (5G Network) и Интернет на нештата (Internet of things)
- Блокчејн & паметни договори (Blockchain & smart contracts)
- Вештачка интелегенција (Artificial intelligence)
- Други иновативни технологии.
ИОРРМ обезбеди награден фонд за студентите учесници на конкурсот и финансиски
ја поддржа реализацијата на конкурсот.
Во 2020 година, Институтот на овластени ревизори на Република Македонија
(ИОРРМ) и Здружението на внатрешни ревизори на РСМ (ЗВРРСМ) одржаа
неколку заеднички настани за континуирано професионално усовршување на
овластените ревизори и внатрешните ревизори.
На 15 декември 2020 година, претставник на ИОРРМ учествуваше на онлајн
состанок, организиран од Управата за финансиско разузнавање во врска со
Проектот против економски кримал и изработката на новата Национална стратегија за
спречување на перење пари и финансирање тероризам.
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II. Активности на телата на ИОРРМ
➢

Собрание

Одржувањето на 27-та седница на Собранието на ИОРРМ која што беше закажана за 26-ти
март 2020 година, беше одложено заради почитување на препораките и мерките на
Владата и прогласената вонредна состојба во државата во врска со пандемијата на
вирусот COVID - 19.
На 16.10.2020 година, со почеток во 12.00 часот се одржа 27-та седница на Собранието на
Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ). Како резултат од
потребата за одржување на седница на Собранието на ИОРРМ, а земајки ја предвид
состојбата во државата настаната од пандемијата со вирусот COVID – 19, седницата се
одржа преку видео конференција на која беше усвоено следното:
o Одлука за потврдување на Одлука за разрешување на член на Комисијата за
спроведување на испитот за стекнување звање ревизор.
o Одлука за потврдување на Одлука за назначување на член на Комисијата за
спроведување на испитот за стекнување звање ревизор.
o Одлука за потврдување на Одлука за продолжување на мандатот на членовите на
комисиите на ИОРРМ.
o Одлука за потврдување на Одлука за продолжување на мандатот на членовите на
органите на ИОРРМ.
o Одлука за именување на еден овластен ревизор, член на ИОРРМ, за член на
Советот за унапредување и надзор на ревизијата во Република Северна Македонија
(Јасна Дуковска Јегени).
o Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2019 година.
o Одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на ИОРРМ за
годината која завршува на 31 декември 2019 година, и извештајот на ревизорот за
финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2019
година.
o Одлука за избор на ревизор на финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која
завршува на 31.12.2020, 31.12.2021 и 31.12.2022 година.
На седницата беше разгледан Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2019
година.
На 27-та седница на Собранието по електронски пат беа спроведени избори за членови
на телата и органите на ИОРРМ заради истекување на мандатот од три години.
Изборите беа спроведени со тајно гласање, на електронски гласачки ливчиња, по
предлог на Управниот одбор на ИОРРМ дополнет со предлози поддржани од 5 членови
на ИОРРМ. На седницата по електронски пат беше спроведен и избор на претставник на
ИОРРМ, за член на СУНРРСМ. На седницата беше назначена Работна група за
надгледување на изборот на членови на телата на ИОРРМ и претставник на ИОРРМ во
СУНРРСМ во состав: Калина Велковска - претседател, Бранка Стојановска - член,
Марјонка Николовска - член, вработени во ИОРРМ, која што последователно подготви
Извештај на работната група за надгледување на изборот на членови на органите и
комисиите на ИОРРМ, а кој што беше објавен на веб страната на ИОРРМ.
➢

Надзорен одбор

Во 2020 година, Надзорниот одбор на ИОРРМ ги разгледа следните:
-

Годишната сметка на ИОРРМ и Даночниот биланс за 2019 година, и други
прашања поврзани со сметководствената евиденција и работењето на ИОРРМ.

-

Нацрт извештај на независниот ревизор и финансиски извештаи на ИОРРМ за
2019 година.
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-

Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2019 година и Годишна програма за
работа на ИОРРМ за 2020 година.

Надзорниот одбор усвои:
-

Извештај на работењето на Надзорниот одбор на ИОРРМ за 2019 година,
доставен до Собранието на ИОРРМ.

-

Одлука за продолжување на мандатот на членовите на органите на ИОРРМ,
заради неможноста за одржување на седница на Собранието на ИОРРМ заради
околностите со пандемијата на COVID 19.

-

Предлог за избор на ревизори на ИОРРМ за финансиските извештаи на ИОРРМ за
2020, 2021 и 2022 година, по разгледување на доставените понуди за ревизија,
доставен за одобрување од Собранието на ИОРРМ.

Надзорниот одбор разгледуваше и други актуелни прашања поврзани со надлежностите
согласно Статутот.
➢

Управен одбор

Во 2020 година, Управниот одбор одржа осумнаесет седници на кои ги усвои/одобри
следните:
o Тримесечни извештаи за работа на ИОРРМ, доставени до СУНРРСМ и Надзорниот
одбор на ИОРРМ, заради редовно информирање.
o Одлуки за издавање на уверение за ревизор за лица кои го положиле испитот за
стекнување звање ревизор.
o Одлуки за издавање на уверение за ревизор за лица кои квалификацијата за
ревизор ја стекнале во странство.
o Препораки за зачленување на овластени ревизори во ИОРРМ (Маја Ивановска и
Софка Кланџевска Ѓурчевска), како и препораки за престанок на членство во
ИОРРМ на овластени ревизори (Весна Гешков Кувенџиска, Весна Пехчевска,
Владимир Ѓорчевски, Љубе Ѓорѓиевски, Даница Локоска и Љубица Сулева).
o Препораки за зачленување на овластен ревизор – трговец поединец ТП ’Јолак
ревизија’ Охрид, и препораки за престанок на членство во ИОРРМ на овластен
ревизор – трговец поединец ТП ‘Ревизор-С’ Струмица.
o Препораки за зачленување на друштва за ревизија, и тоа следните:
-

Друштво за ревизија и консалтинг ‘Ревизија и финансии’ ДООЕЛ Скопје.

-

Друштво за ревизија ’Расел Бедфорд Атанасовски’ ДОО Скопје.

-

Друштво за ревизија ’Пецев ревизија’ ДООЕЛ Скопје.

-

Друштво за ревизија ‘ГЛОБАЛ ГРОУП КОНСАЛТИНГ’ ДОО Скопје.

o Годишен извештај за наодите од извршените контроли на квалитет за 2018/2019
година, доставен до СУНРРСМ за добивање согласност.
o Предлог Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2019 година, доставен до
Собранието на ИОРРМ за усвојување.
o Годишна програма за работа на ИОРРМ, со Оперативен план, и Финансиски план на
ИОРРМ за 2020 година.
o Одлука за разрешување на член на Комисијата за спроведување на испитот за
стекнување звање ревизор и Одлука за назначување на член на Комисијата за
спроведување на испитот за стекнување звање ревизор, кои што се потврдуваат на
првата наредна седница на Собранието на ИОРРМ.
o Одлука за ослободување од одговорност за дисциплинска повреда за овластен
ревизор - трговец поединец.
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o Одлука за изрекување дисциплинска мерка – Времено исклучување од членство во
ИОРРМ, за период од 2 години, за овластен ревизор – трговец поединец ТП
‘Ревизор Бабамов’ – Струмица, заради незадоволително ниво на постапување во
согласност со утврдените ревизорски правила при вршење на ревизијата и по
препораките дадени во извештаите за контрола на квалитетот, односно поради
прекршување на член 32 од Законот за ревизија.
o Одлука за изрекување дисциплинска мерка – Трајно исклучување од членство во
ИОРРМ, за овластен ревизор Стојанчо Коцев, заради вршење работи на ревизија
спротивно на член 40 став 1 од Законот за ревизија, спротивно на МСКК 1 точка 25
и спротивно на Кодекс на етика на професионални сметководители на IFAC точка
290.151.
o Пописен елаборат од пописната комисија за утврдените состојби при пописот на
средствата и обврските на ИОРРМ со состојба на 31.12.2019 година.
o Годишна програма за Континуирано професионално усовшување за 2020 година.
o Одлука за вработување на неопределено
административно – технички работи.

време

на

лице

за

вршење

o Одлука за продолжување на мандатот на членовите на комисиите на ИОРРМ,
заради неможноста за одржување на седница на Собранието на ИОРРМ заради
околностите со пандемијата на COVID 19.
o Одлука за именување на претседатели на Комисијата за стандарди за ревизија и
Комисијата за сметководствени стандарди.
o Годишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитет на
ревизорските услуги за 2020 година и Тригодишна програма за работа на
Комисијата за контрола на квалитет на ревизорските услуги за периодот 2020-2022
година, доставени до СУНРРСМ за согласност.
o Циркуларно писмо - Упатство за спроведување на контролите на квалитет во
услови на COVID-19, подготвено од Комисијата за контрола на квалитет на
ревизорските услуги.
o Прирачник за спроведување КПУ, ревидиран согласно околностите со пандемијата
на COVID-19.
o Одлуки за именување на службени лица за постапки по барања за слободен
пристап до информации од јавен карактер и Листа на информации од јавен
карактер.
o Годишна програма за работа на ИОРРМ за 2021 година, со Оперативен план.
o Предлог за одземање лиценца на овластени ревизори заради неисполнување на
законската обврска за посета на обуки за КПУ, согласно член 28 од Законот за
ревизија, доставен до СУНРРСМ за натамошно постапување.
o Известувањето за одобрување на преводот на МСР, доставено од Комисијата за
стандарди за ревизија.
Согласно член 20-а став (4) од Законот за ревизија, Управниот одбор разгледуваше
доставени приговори по извештаи за извршена контрола на квалитет доставени од
страна на друштва за ревизија. Исто така, разгледа извештаи од контролата на
квалитет, кои што согласно член 20-а став (5) од Законот за ревизија ги достави до
СУНРРСМ. Управниот одбор го разгледа Годишниот план за проверки на контрола на
квалитетот за 2020/2021 година и го проследи до СУНРРСМ.
Управниот одбор на ИОРРМ разгледа и одобри материјали за доставување до СУНРРСМ
согласно утврдениот модел за известување и размена на информации и податоци
помеѓу ИОРРМ и СУНРРМ во однос на спроведување на контрола на квалитетот, како и
во однос на преостанатите активности на ИОРРМ. Ги разгледа Извештајот за
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спроведување на испитот за стекнување звање ревизор во испитната сесија декември
2019 година и Извештајот за спроведување на КПУ во 2019 година.
Управниот одбор на ИОРРМ го разгледа и одобри предлогот за времено прекинување на
спроведување на годишниот план за контроли на квалитет во услови на вонредна
состојба заради пандемија на COVID-19, а последователно и предлогот за
продолжување на спроведување на планот за контроли на квалитет за 2019/2020
година, со ревидиран термински план на контроли на квалитет за 2019/2020 година,
доставени од Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги. Исто така,
Управниот одбор ги разгледа и одобри предлогот за неспроведување на испитна сесија
јуни/јули 2020 година во услови на вонредна состојба заради пандемија на COVID-19,
и предлогот за спроведување на испитна сесија септември/ октомври 2020 година,
доставени од Комисијата за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор
Управниот одбор разгледуваше предлози и барања доставени до Управниот одбор од
страна на членовите и комисиите на ИОРРМ, дописи доставени од СУНРРСМ, како и од
страна на надворешни заинтересирани страни.

➢

Комисии на ИОРРМ

1. Комисија за регистрација на ревизори и овластени ревизори
Комисијата за регистрација на ревизори и овластени ревизори:
• Разгледа доставени барања за зачленување во ИОРРМ и до Управниот одбор
достави Препораки за зачленување на нови овластени ревизори, овластени
ревизори – трговци поединец и друштва за ревизија.
• Разгледа доставени барања за престанок на членство во ИОРРМ и усвои
Препораки за престанок на членство во ИОРРМ за овластени ревизори и овластен
ревизор – трговец поединец.
• Разгледа доставени барања за признавање на квалификација за ревизор стекната
во странство. По спроведена постапка согласно Правилникот 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 баратели кои квалификацијата за ревизор ја
стекнале во странство.
• Достави известувања 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 испитните сесии декември 2019 година и септември/октомври 2020
година.
Комисијата разгледуваше доставени информации за ажурирање на регистрите што ги
води ИОРРМ, како и други актуелни прашања поврзани со надлежностите согласно
Статутот.
2. Комисија за контрола на квалитетот на ревизорските услуги
Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги подготви и усвои:
• Предлог Годишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитет на
ревизорските услуги за 2020 година и предлог Тригодишна програма за работа на
Комисијата за периодот 2020 – 2022 година и истите ги достави до Управниот
одбор на ИОРРМ за усвојување.
• Предлог до Управниот одбор на ИОРРМ, за времено прекинување на
спроведување на Годишниот план за контроли за 2019/2020 година, поради
околности на вонредна состојба предизвикана од COVID-19.
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• Предлог Циркуларно писмо - Упатство за спроведување на контролите на квалитет
во услови на COVID-19, доставено до Управниот одбор за усвојување.
Циркуларното писмо вклучува услови и начини под кои ќе се спроведуваат
контролите на квалитет.
• Ревидиран терминскиот план за 2019/2020 година, со кој што контролите ќе
продолжат од 01 септември 2020 година, а заради околностите на вонредна
состојба предизвикана од COVID-19.
• Усвои Годишен план за контрола на квалитет за 2020/2021 година, а потоа и
Ревидиран терминскиот план за 2020/2021 година, а заради околностите поврзани
со пандемијата на COVID-19.
• Во рамките на постапката за контрола на квалитет, до друштвата за ревизија и
овластените ревизори - трговци поединци се достави барање за доставување на
годишни податоци до 15.06.2020 и ажурирани годишни податоци до 30.09.2020
година, преку пополнување на образец Годишен извештај на активности и
образец Прашалник за прелиминарни податоци.
• По барање на СУНРРСМ, подготви и усвои квартални извештаи за извршените
контроли и Полугодишни извештаи на друштва за ревизија и овластени ревизори
– трговци поединци на кои контрола на квалитет не била извршена во период
подолг од три години, како и други известувања, согласно добиените барања од
СУНРРСМ.
• Усвои мислење до Управниот одбор со свои сугестии и насоки по однос на
алатката PACK PE.
Комисијата разгледуваше примени дописи од друштвата за ревизија и овластените
ревизори – трговци поединци во врска со нивни согледувања поврзани со Правилникот
и методологијата за контрола на квалитет.
Комисијата и контролорите на квалитет извршуваа активности поврзани со
спроведување на контрола на квалитет според Годишниот план за контрола на
квалитет за 2019/2020 и 2020/2021 година, како и други актуелни прашања поврзани
со надлежностите на комисијата согласно Статутот.
Од 09.04.2015 година, назначен претставник на УНРРСМ, учествува во работата на
Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги на ИОРРМ, согласно член
8 став (1) точка 6) од Законот за ревизија.
3. Дисциплинска комисија
Дисциплинската комисија врз основа на одлуки на Управниот одбор за поведување на
дисциплинска постапка против членови на ИОРРМ, спроведуваше дисциплински
постапки согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на повредите и
за дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ, Статутот на ИОРРМ и Законот за
ревизија.
Во овој период, врз основа на Заклучок од доказна постапка, Дисциплинската комисија
подготви и усвои:
• Препорака до Управниот одбор на ИОРРМ за изрекување на дисциплинска мерка
на член на ИОРРМ, за еден овластен ревизор - трговец поединец.
• Препорака до Управниот одбор на ИОРРМ за изрекување на дисциплинска мерка
на член на ИОРРМ, за еден овластен ревизор.
Дисциплинската комисија разгледуваше дописи и други актуелни прашања, и
спроведуваше активности согласно надлежностите на комисијата уредени со Статутот и
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплинските
мерки на членовите на ИОРРМ.
4. Комисија за образование, обука и публикации
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Комисијата за образование, обука и публикации:
• Ги подготви и одобри тримесечните изданија на Билтенот на ИОРРМ, кој што
преку е-пошта се доставува до членовите на ИОРРМ.
• Подготви и усвои Извештај за спроведување на Континуирано професионално
усовршување во 2019 година, доставен до Управниот одбор на ИОРРМ.
• Подготви
предлог
Годишна
програма
за континуирано професионално
усовршување (КПУ) за 2020 година, со предлог за начинот на спроведување и
датуми и локации за спроведување на настаните за КПУ. При тоа, беа земени
предвид препораките за Комисијата за образование, обука и публикации во
Годишниот извештај за проверки на контрола на квалитет за 2018/2019 година,
евалуациите на учесниците на настаните за КПУ одржани во 2019 година и други
релевантни информации и податоци.
• Подготви ревидиран Прирачник за спроведување на КПУ, согласно околностите
пврзани со мерките на Владата заради пандемијата на COVID-19, доставен до
Управниот одбор за усвојување.
• Спроведе подготвителни активности за настаните согласно Годишната програма за
КПУ за 2020 година земајќи ја предвид состојбата со пандемијата на COVID-19, и
ги утврди презентациите за електронско следење на КПУ за 2020 година.
• Достави предлози до Управниот одбор за времено ослободување/ неослободување
од обврската за присуство на настаните за КПУ организирани од ИОРРМ по
разгледување на доставени барања на овластени ревизори, членови на ИОРРМ.
• Разгледуваше доставени документи во врска со барања за признавање на
квалификација за ревизор стекната во странство и подготви Мислења за
утврдување адекватност/веродостојност на програма според која кандидатот
стекнал квалификација ревизор во странство.
Работната група составена од членови на Комисијата одржа повеќе состаноци на кои
што ги разгледа прашањата поврзани со спроведување на КПУ, во контекст на
усогласување со барањата IES 7 и IES 8 на IFAC и подготви предлог Правилник за
спроведување на КПУ и други работни документи, за доставување до Комисијата и
Управниот одбор.
Комисијата за образование, обука и публикации разгледуваше актуелни прашања
поврзани со надлежностите согласно Статутот.
5. Комисија за спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор
Комисијата за спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор:
• Усвои Предлог за неспроведување/одложување на испитната сесија јуни/јули
2020 година, поради вонредната состојба предизвикана од вирусот COVID-19 и
истиот го достави до Управниот одбор за одобрување.
• Подготви предлог до Управниот одбор на ИОРРМ за спроведување на испитните
сесии септември/октомври 2020 година и декември 2020 година.
• Разгледуваше доставени барања за полагање на испитот и придружната
документација од заинтересираните кандидати по објавениот Повик за
пријавување на кандидати за полагање на испитот, за утврдување на
исполнување на условите за полагање на испитот за стекнување звање ревизор.
• Ги разгледа доставените документи по објавениот Повик за пријавување на
интерес за координатор и оценувачи за спроведување на испитот за стекнување
звање ревизор и назначи координатор и оценувачи за испитните сесии септември/
октомври 2020 година и декември 2020 година.
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• Извршуваше подготвителни активности за спроведување на испитот за
стекнување звање ревизор за испитните сесии септември/октомври 2020 година и
декември 2020 година.
• Ги утврди резултатите од испитните сесии што се одржаа во декември 2019
година и септември/октомври 2020 година. До Комисијата за регистрација на
ревизори и овластени ревизори достави Список на кандидати кои ги положиле
сите испити од Програмата за полагање на испитот за стекнување на звањето
ревизор на ИОРРМ, за постапка на издавање уверение за ревизор.
• Усвои Извештаи за оценување по барање на кандидатите кои го полагаа испитот.
• Комисијата подготви и усвои извештаи за спроведувањето на испитот за
стекнување на звање ревизор во испитните сесии декември 2019 година и
септември/октомври 2020 година, доставени до Управниот одбор на ИОРРМ.
• Подготви и усвои извештаи за положен испит од областа на законска регулатива
во РСМ, 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 и постапката за признавање на квалификација за ревизор
стеката во странство.
6. Комисијата за стандарди за ревизија
Комисијата за стандарди за ревизија го разгледа и одобри преводот на Меѓународните
стандарди за ревизија објавени од IFAC, од англиски на македонски јазик, вклучително
и ажурирање на стариот текст со цел конзистентно користење на одбрани термини,
извршен од страна на Група физички лица Александра Мишковска и други, за што
достави известување до Управниот одбор на ИОРРМ.
Комисијата разгледуваше и други актуелни прашања поврзани со надлежностите
согласно Статутот.
7. Комисијата за сметководствени стандарди немаше активности во 2019
година.

III. Финансиски информации
Во 2020 година, ИОРРМ оствари приходи од членарина за овластените ревизори,
друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци, 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 2020 година и реализираните приходи и расходи во 2020 година, споредбен
податок со 2019 година, учество на приходи/расходи по одделни ставки во вкупните
приходи/расходи, и процент на реализирано во однос на планирано за 2020 година.
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Приходи
Вкупно
планирано
2020
Број на лица Износ по лице
(денари)
1 Приходи
1,1 Членарина - овластени ревизори
Членарина - друштва за ревизија и овластени ревизори 1,2 трговци поединци
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8

Надомест за полагање на испит за стекнување звање ревизор
Семинари (обука за алатки, практичен семинар, испит)
Континуирано професионално усовршување
Контрола на квалитет
Стручна литература
Останати приходи
Вкупно приходи

211

Коментар
(денари)

6.000

1% од вкупни приходи во претходната година

160
211

2 сесии по
9.200 80 испити
10.000
5 контроли

2,6
2,7
2,8
2,9
2,10
2,11
2,12
2,13
2,14
2,15
2,16

Расходи
Бруто плати и надоместоци
Расходи за испитот
Расходи за семинари
Расход за контрола на квалитетот
Расход за КПУ
Стручна литература - подготовка, ажурирање и превод (МСР,
прирачници, алатка PACK PE)
Преводи на Кодекс на етика
Канцелариски трошоци
Административни трошоци
Телекомуникациски услуги и пошта
Одржување на состаноци на телата на ИОРРМ
Комуналии
Сметководство и ревизија на годишна сметка
Совет за унапредување и надзор на ревизијата
Учество на меѓународни конференции
Членарина и други трошоци поврзани со членството во IFAC

Настани финансирани од ИОРРМ по повод 70 години
2,17 Економски факултет Скопје
Вкупно 2.1 - 2.17
2,18 Други и непредвидени трошоци (% од 2.18)
Вкупни расходи
Нето приходи
3 Дополнителни информации:
3,1 Пренесени дел на вишокот на приходи од претходните години
3,2 Депозити

50,00%

(% од 1.5)

15% од вкупни приходи од претходна година

3,00%

%

%

-3,2%

-5,2%

12%

5.500.000

5.841.623

5.477.059

6,7%

6,2%

59%

1.472.000
1.000.000
2.110.000
800.000
100.000
100.000
12.348.000

757.200
0
1.869.188
73.075
116.200
109.670
9.966.956

1.440.800
705.962
2.134.025
0
112.400
89.778
11.200.024

-47,4%
-100,0%
-12,4%
3,4%
22,2%
-11,0%

-48,6%
-100,0%
-11,4%
-90,9%
16,2%
9,7%
-19,3%

Коментар

5 вработени
(% од 1.3)
(% од 1.4)

%

1.240.000

Вкупно
планирано
2020

60,00%
50,00%

(денари)

1.200.000

(денари)
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

(денари)

1.266.000

Расходи

%
од приходи

Реализирано
Реализирано
Учество во
Вкупно
Вкупно
2020 во однос 2020 во однос на
вкупни
реализирано реализирано
на 2019
планирано
приходи
2020
2019
(отстапување) (отстапување)
2020

*
*
*

8%
0%
19%
1%
1%
1%
100%

Реализирано
Реализирано
Учество во
Вкупно
Вкупно
2020 во однос 2020 во однос на
вкупни
реализирано реализирано
на 2019
планирано
расходи
2020
2019
(отстапување) (отстапување)
2020
(денари)

(денари)

%

%

4.400.000
883.200
500.000
150.000
1.055.000

4.069.048
350.849
0
43.200
435.854

3.662.318
596.187
362.474
170.514
1.114.034

11,1%
-41,2%
-100,0%
-60,9%

-7,5%
-60,3%
-100,0%
-71,2%
-58,7%

1.300.000
200.000
50.000
150.000
70.000
900.000
270.000
200.000
1.700.000
250.000
280.000

1.023.809
0
56.646
168.330
24.962
726.244
286.589
252.343
1.680.004
0
278.642

110.131

829,6%

34.100
156.490
50.043
905.278
261.740
250.455
1.525.313
247.422
270.770

66,1%
7,6%
-50,1%
-19,8%
9,5%
0,8%
10,1%
-100,0%
2,9%

-21,2%
-100,0%
13,3%
12,2%
-64,3%
-19,3%
6,1%
26,2%
-1,2%
-100,0%
-0,5%

185.000
12.543.200
376.296
12.919.496

145.220
9.541.740
1.043.261
10.585.001

0
9.717.269
439.994
10.157.263

-

-21,5%

137,1%
4,2%

177,2%
-18,1%

-571.496

-618.045

1.042.761

8.026.167
5.000.000

%

*
*
*
*

*

*

*
*

38%
3%
0%
0%
4%
10%
0%
1%
2%
0%
7%
3%
2%
16%
0%
3%
1%

*

10%
100%

Позначајни отстапувања помеѓу планираните и реализираните
приходи и расходи за 2020 година
1.

Приходи

Надомест за полагање на испит за стекнување звање ревизор. Отстапувањето од
-48,6% се должи на помал број на кандидати кои пријавија испити во двете испитни
сесии во 2020 година, а заради околностите со пандемијата на COVID-19.
Семинари (обука за алатки, практичен семинар, испит). Отстапување од -100% се
должи на неспроведена обука за алатката PACK PE, неодржани семинари за обука на
кандидатите за полагање на испитот заради недоволен број на заинтересирани
кандидати, како и неспроведени работилници (практични семинари) заради околностите
со пандемијата на COVID-19.
Контрола на квалитет. Отстапување од -90,9% се должи на ненаплатени фактури по
основ на извршена контрола на квалитет, а согласно член 6 од Тарифникот за висината
на членарината и надоместоците што ги наплатува ИОРРМ.
2.

Расходи

Расходи за испитот. Отстапување од -60,3% се должи на трошоците што зависат од
бројот на кандидати кои пријавуваат испити по испитна сесија.
Расходи за семинари. Отстапување од -100% се должи на неспроведена обука за
алатката, неодржани семинари за обука на кандидатите за полагање на испитот заради
недоволен број на заинтересирани кандидати, и неспроведени работилници (практични
семинари) заради околностите со пандемијата на COVID-19.
Расходi за контрола на квалитет. Отстапување од 71,2% се должи на неможноста да
се предвиди бројот и опфатот на спроведените проверки за контрола на квалитет во
текот на годината, а во најголема мера заради околностите со пандемијата на COVID-19
заради што поголем дел од контролите се спроведуваат во просториите на ИОРРМ.
Расходи за КПУ. Отстапување од -58,7% се должи на намалени трошоци заради
околностите со пандемијата на COVID-19, односно, спроведување на он-лајн КПУ
настани, а особено заради организирање на заеднички настани со други професионални
организации при што трошоците за организацијата беа заеднички.
Преводи на Кодекс на етика. Отстапување од -100% се должи на одлагање на
активноста за 2021 година.
Телекомуникациски услуги и пошта. Отстапување од -64,3% се должи на намален
обем на користење на редовна пошта и поповолни пакети за телекомуникациски услуги.
Сметководство и ревизија на годишна сметка. Отстапување од -26,2% се должи на
тоа што во Финансискиот план за 2020 година беше предвиено дека од 01.09.2020
година, водењето на сметководство ќе го врши вработен на ИОРРМ. Заради околностите
со пандемијата на COVID-19, активноста беше одложена за 01.01.2021 година.
Учество на меѓународни конференции. Отстапување од -100% се должи на
околностите со пандемијата на COVID-19, односно, учеството беше реализирано преку
видео конференции и други он-лајн настани.
Други и непредвидени трошоци. Отстапување од 177,2% во најголема се должи на
непредвидени трошоци поврзани со:
- пресуда по судски спор со друштвото АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ од Скопје во кој освен нас
тужена страна се и Министерството за финансии и Владата на Република Македонија. Се
работи за тужба по основ неисполнување на договор за спроведување на испит за
овалстен ревизор кој договор не е потпишан од наша страна, а вредноста на спорот е
368.900 денари. Првостепената пресуда беше во корист на тужителот, но со решение на
Апелациониот суд од 14.11.2018 година пресудата е укината и вратена на повторно
судење. На ден 10.04.2019 година, Основниот Суд Скопје II Скопје донесе пресуда во
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корист на тужителот. На 24.06.2019 година, ИОРРМ поднесе жалба по однос на оваа
пресуда до Апелациониот суд Скопје. На 11.03.2020 година, Апелациониот Суд Скопје
донесе пресуда со која се одбиваат жалбите на тужените и се потврдува првостепената
пресуда во корист на тужителот АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје. Следствено, првостепената
пресуда во корист на тужителот станала правосилна и врз основа на тоа ИОРРМ
пристапи кон исполнување на обврските по пресудата кон тужителот АССЕКО СЕЕ
ДООЕЛ Скопје
- aдвокатски трошоци поврзани со поведен Управен спор пред Управниот суд Скопје од
страна на тужител ТП Ревзиор Бабамов Струмица и тужител овластен ревизор Стојанчо
Коцев, против одлуки на Управниот одбор на ИОРРМ за изрекување на дисциплинска
мерка времено исклучување од членство за ТП Ревизор Бабамов Струмица и трајно
исклучување од членство во ИОРРМ за овластен ревизор Стојанчо Коцев.
- изработка на нова посовремена и модернизирана веб страна на ИОРРМ.
- маркетинг кампања.

На 27.04.2021 година, СУНРРСМ даде согласност на Годишниот извештај за работа на
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IV. Анализа на реализирање на активностите од Годишната програма
за работа на ИОРРМ за 2020 година
Планирана активност
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Статус на реализирана активност

Водење на Регистар на ревизори,
Регистар на овластени ревизори,
Регистар на друштва за ревизија,
Регистар на овластени ревизори –
трговци поединци и Регистар на
трајно одземени лиценци.

Реализирано.

Изготвување и усвојување на
Годишна програма и Финансиски
план на ИОРРМ за 2020 година.

Реализирано.

Изготвување и усвојување на
Годишен извештај за работа на
ИОРРМ за 2019 година.

Реализирано.

Изготвување на Програма за
Континуирано професионално
усовршување на овластените
ревизори за 2020 година, во
согласност со најновите
достигнувања во професијата.

Реализирано.

Организирање и спроведување на
континуирано професионално
усовршување.

Реализирано.

Организирање и спроведување на
практични семинари од областа на
ревизијата.

Не е реализирано, заради
околностите со пандемијата на
COVID-19.

Организирање на обука за примена
на ревизорската алатка (PACK PE).

Одложено заради финализирање на
адаптација на македонската верзија
на алатката и преземање завршни
активности за дистрибуирање на
алатката до членовите на ИОРРМ.

Изготвување упатства за
изготвување на ревизорска
документација.

Делумно реазлизирано. ИОРРМ во
изминатите години спроведува
работилници на кои се понудени
алатки/обрасци за подготвување на
ревизорска документација.
Дополнително се разгледува
можноста за превод на одредени
корисни прирачници/упатства
издадени од IFAC, достапни на
нивната веб страна на англиски
јазик. Прирачниците на IFAC се
обемни и често се менуваат/
ажурираат што бара значајни
финансиски средства за превод и
ажурирање. Дополнително, оваа
активност ќе биде реализирана во
2021 година и со финализирање на
ревизорската алатка. На веб
страната на ИОРРМ се објавени
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линкови со корисни информации за
ревизорите, а кои што се изработени
од страна на реномирани
меѓународни институции.
9.

Организирање и спроведување на
испит за стекнување на звањето
ревизор.

Реализирано. Во 2020 година,
ИОРРМ спроведе две сесии на
испитот за стекнување на звањето
ревизор, во септември/октомври и
во декември 2020 година.

10.

Донесување на тригодишна и
годишна програма за контрола над
членовите на Институтот.

Реализирано.

Спроведување на обука на
овластените ревизори кои ќе
спроведуваат контрола.

Реализирано.

Спроведување контрола на
квалитетот над членовите на
Институтот.

Реализирано.

13.

Преведување и објавување во
‘Службен весник на РМ‘ на
Меѓународните стандарди за
ревизија (МСР), Меѓународните
стандарди за контрола на квалитет
и Кодексот на етика за
професионални сметководители на
IFAC.

Делумно реализирано. ИОРРМ го
одобри преводот на стандардите и го
објави на веб страната, во
посебниот дел за своите членови,
како неофицијален текст.
Објавувањето на стандардите во
‘Службен весник на РСМ’ не е
реализирано заради прашања од
финансиски и правен аспект, а кои
што беа дискутирани со одговорни
лица во Министерството за
финансии за да се изнајде соодветно
решение.

14.

Преведување и објавување во
‘Службен весник на РМ‘ на Кодексот
на етика за професионални
сметководители на IFAC.

Не е реализирано. Активноста е
одложена за 2021 година.

Следење на примената на
Меѓународните стандарди за
ревизија (МСР), Меѓународните
стандарди за контрола на квалитет
и Кодексот на етика за
професионални сметководители на
IFAC кај друштвата за ревизија и
кај овластените ревизори – трговци
поединци.

Реализирано.

Промовирање на МСР и Кодексот на
етика за професионални
сметководители на IFAC.

Реализирано.

11.

12.

15.

16.

На 27.04.2021 година, СУНРРСМ даде согласност на Годишниот извештај за работа на
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17.

Спроведување на дисциплински
постапки и изрекување мерки на
членовите опоради повреда на МСР,
Кодексот на етика за
професионални сметководители на
IFAC и актите на ИОРРМ.

Реализирано. Во 2020 година,
ИОРРМ изрече две дисциплински
мерки за своите членови по основ на
извршена контрола на квалитетот на
ревизорските услуги и други
повреди.

18.

Издавање на Билтен на ИОРРМ.

Реализирано.

19.

Соработка со регулаторни тела и
институции во земјата.

Реализирано.

20.

Соработка со професионални
организации на сметководители и
ревизори и други професионални
организации, во земјата и во
странство.

Реализирано.

Изготвување и усвојување на
Годишна програма за работа на
ИОРРМ за 2021 година.

Реализирано.

21.

Драган Димитров
Претседател на ИОРРМ
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