1
Врз основа на член 19 став (1) точка 20) од Законот за ревизија (Службен
весник на РСМ, број 158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 192/2015,
23/2016, 83/2018 и 122/21 година), а во врска со член 24 став (1) точка 4) од Статутот
на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија (ИОРРСМ),
Собранието на ИОРРСМ на предлог на Управниот одбор, на седницата одржана на
31.03.2022 година, усвои

Годишен извештај за работа на
Институтот на овластени ревизори на Република Северна
Македонија за 2021 година
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I. Резиме
Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија (ИОРРСМ)
спроведува активности согласно надлежностите уредени со Законот за ревизија,
Статутот и актите на ИОРРСМ. ИОРРСМ 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 веб
страницата на ИОРРСМ активен е делот каде се објавени мерките преземени од страна
на ИОРРСМ, како и упатства подготвени од телата на ИОРРС. 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.
На 03 јуни 2021 година, Собранието на Република Северна Македонија го донесе
Законот за измена и дополнување на Законот за ревизија (“Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 122/2021). Согласно овој закон се менува називот
на ИОРРМ. Заради усогласување со оваа измена на Законот за ревизија, Собранието на
ИОРРМ на 19.10.2021 година донесе Одлука за измена и дополнување на Статутот на
ИОРРМ, врз основа на која што на 11.11.2021 година е изготвен Пречистен текст на
Статутот на ИОРРМ со што на 21.12.2021 година називот на Институтот се промени и
гласи “Институт на овластени ревизори на Република Северна Македонија”, a
кратенката е “ИОРРСМ”.
Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во 2021 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 2021 година беа спроведени 8 настани
или вкупно 52 КПУ часа, од кои што 40 КПУ часа беа повторно понудени да се
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проследат преку посебниот модул за електронско следење на КПУ поставен на веб
страната на ИОРРСМ за членовите на ИОРРСМ кои немале можност да го проследат
настанот при првичното спроведување и електронско следење на КПУ од вкупно 8 КПУ
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 2021 година беа
поканети и изразија интерес предавачи од Народна Банка на РСМ, Агенција за заштита
на лични податоци на РСМ, Економски факултет – Скопје, Економски факултет – Штип,
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 2021 година беа одржани неколку панел дискусии,
и тоа следните:
- панел дискусија на тема ‘Влијанието на пандемијата со Ковид 19 – кои беа
најголеми предизвици со кои се соочија ревизорите‘ на кој што како панелисти
учествуваа членови од Институтот, а модератор на панелот беше проф. д-р. Зорица
Божиновска Лазаревска, и
- панел дискусија на тема ‘Влијанието на пандемијата со Ковид 19 на контролата
на квалитет и етичкото однесување на ревизорите‘ на кој што како панелисти
учествуваа членови од Институтот, а модератор на панелот беше проф. д-р. Марина
Трпеска.
Вкупно беа опфатени 35 различни теми на сите настани за КПУ одржани во 2021
година. Предавањата се однесуваа на (а) континуирано професионално образование
(меѓународни сметководствени стандарди, меѓународни стандарди за финансиско
известување, меѓународни стандарди за ревизија, законска регулатива, ревизијата
соочена со Ковид 19, новини во ЗЗЛП, информации и можен правилник во врска со
контролата на квалитет и (б) континуирано професионално усовршување (актуелни
теми).
ИОРРСМ во 2021 година спроведе две сесии за полагање на испитот за
стекнување на звањето ревизор, што беа спроведени во јуни/јули 2021 година и
декември 2021 година. Во 2021 година, еден кандидат кој го положи испитот се стекна
со уверение за ревизор, издадено од страна на ИОРРСМ.
Во 2021 година, ИОРРСМ издаде седум 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 2020/2021 и 2021/2022 година се одвиваше 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 ИОРРСДМ.
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 ИОРРСМ.
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 ИОРРСМ, се
усогласени со член 30 од Законот за ревизија и се ажурираат согласно доставените
Изјави за ажурирање на податоци од страна на членовите на ИОРРСМ.
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Во 2021 година беа зачленети следните:
• 12 овластени ревизори: Љупчо Наумовски, Сања Аризанов, Дарко Дачевски,
Викторија Јанева, Донка Јанев, Јаглика Јорданова Андријеска, Дарко Велјанов,
Ивана Богдановска, Душко Дрваров, Марија Вергова, Благица Шорева и
Кристина Младеновска.
• 3 друштва за ревизија и 2 овластени ревизори – трговци поединци
o Друштво за ревизија, сметководство и даночен консалтинг АУДИТ ГРОУП
ДООЕЛ Куманово
o Друштво за ревизија СФАИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
o Друштво за ревизија МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје
o ТП за ревизија и консалтинг СКОЛАР-П Александар Марјан Проданоски ТП
Прилеп
o Трговец поединец за сметководствени, ревизорски работи и
советување Душко Доно Дрваров консалтинг и ревизија ТП Скопје

даночно

Во 2021 година им престана членството на следните:
o 14 овластени ревизори: Весна Гешков Кувенџиска, Стамен Стојановски,
Верица Костова, Правда Цветковска, Мирјана Малевска, Цветанка Јакимовска
Цветкова, Бранко Трајкоски, Стевчо Витанов, Миле Ниневски, Светлана
Дукоска, Сузана Несторова, Гордана Никушевска, Менча Пешиќ, Нада Гогоска
• 2 друштва за ревизија и 4 овластени ревизори – трговци поединци
o ТП Ревизија Стојаноски - Скопје
o Друштво за ревизија и консалтинг РЕВИЗИЈА И ФИНАСИИ ДООЕЛ Скопје
o СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија - Скопје
o ТП за ревизија, сметководствени
РЕВИЗИЈА ТП Скопје

работи

и

консултантски

услуги

СГД

o Друштво за ревизија, сметководство и консалтинг ВЕРИФИКА ДОО Скопје
o МСФИ РЕВИЗИЈА ТП – Скопје

Меѓународна соработка
IFAC1
Во 2021 година, ИОРРСМ како полноправна членка на IFAC имаше редовна
комуникација со одговорните лица во IFAC.
На 10 и 11 ноември 2021 година, Претседателот на ИОРРСМ присуствуваше на
редовна годишна седница на Собранието на Меѓународната федерација на
сметководители (IFAC).
Ажурирањето на Акцискиот план за усогласеност со SMO2 на IFAC, е одложено за
2022 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 2021 година,
IFAC организираше и дополнителни настани за своите членови за поддршка и
консултации во врска со пандемијата на COVID – 19.
На 01 и 02 март 2021 година, генералниот секрета на ИОРРСМ учествуваше на Chief
Executives’ Forum, организиран од страна на IFAC, на тема “The Way Forward: The
Accountancy Profession in the 2020 and Beyond.”

1

International Federation of Accountants.

2

Statements of Membership Obligations
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На 25 март 2021 година, претставници на ИОРРМ учествуваа на вебинар на тема
“IFAC PAO Digital Readiness Assessment Tool - Q&A Webinar - Europe and Central Asia”,
организиран од IFAC во партнерство со cloudThing, Accountancy Europe и EFAA, а како
поддршка за професионалните организации во Европа и Централна Азија. На 30 март
2021 година, претставници на ИОРРМ учествуваа на вебинар на тема “Future of SMPs:
Lessons from the Crisis and Practice Transformation”, организиран од IFAC.
На 1 јуни 2021 година, претставник на ИОРРМ учествуваше на он-лајн настан
организиран од IFAC и International Bar Association на тема Independent Professions
Fighting Corruption. На 2 јуни 2021 година, претставници на ИОРРМ учествуваa на онлајн настан организиран од IFAC на тема Raising the Bar on Quality Management: The
IAASB’s New QM Standards. На 24 јуни 2021 година, претставници на ИОРРМ учествуваa
на он-лајн настан организиран од IFAC на тема All You Need to Know about the Firm’s
Risk Assessment Process. На 16 и 17 јуни 2021 година, претставник на ИОРРМ
учествуваше на он-лајн настани организирани од IFAC на тема Non-Assurance Services
and Fee-Related Revisions to the IESBA Code.
CEF3 и CIPFA4
На 29 и 30 јуни 2021 година, претставници на ИОРРСМ учествуваa на конференција
на тема “Supporting Accounting and Auditing Developments and Synergies” во заедничка
организација на Center of Excellence in Finance (CEF) и The Chartered Institute of Public
Finance and Accountancy (CIPFA).
На 01 јули 2021 година, претседателот на ИОРРСМ присуствуваше на округла маса
со претставници на Center of Excellence in Finance – CEF, кои што претходно, во
соработка со CIPFA, на 29 и 30 јуни 2021 година одржаа конференција на тема
“Supporting Accounting and Auditing Developments and Synergies”.
ACCA5
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
промотивни финансиски услови. Промоцијата важи само за запишување на членови на
ИОРРСМ, кои се нови кандидати за полагање на испитите на ACCA.

Соработка со Министерство за финансии на Република Северна
Македонија
На покана од Министерството за финансии, работна група составена од членови
на Управниот одбор на ИОРРСМ одржа состанци во чии рамки се разгледуваше
работната верзија на делови од новиот предлог Закон за ревизија. Предлозите за
измени и дополнувања произлезени од работата на работната група беа доставени до
законодавецот за понатамошно разгледување, и се објавени на веб страната на
ИОРРСМ, во делот каде пристап имаат само членовите на ИОРРСМ. Членовите на
ИОРРСМ континуирано беа известувани за можноста да доставуваат свои предлози по
работната верзија. На 12 мај 2021 година, работната група одржа состанок со г-ѓа
Бланка Везњак, консултант ангажиран во рамки на ИПА 2 Проектот „Зајакнување на
внатрешниот пазар“ како техничка поддршка на Министерство за финансии за
подготовка на Законот за ревизија.
Управниот одбор на ИОРРСМ го разгледа Нацрт – Законот за ревизија, објавен
на порталот ЕНЕР и усвои мислење по истиот. Мислењето беше проследено до
Министерството за финансии, СУННРСМ, институциите кои имаат членови во СУННРСМ
и поврзано со ова прашање, достави посебен допис до делегацијата на Европската
Унија во Република Северна Македонија.

Center of Excellence in Finance
The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy
5 Association of Chartered Certified Accountants
3

4
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Соработка со Совет за унапредување и надзор на ревизија на
Република Северна Македонија (СУНРРСМ)
ИОРРСМ до СУНРРСМ достави материјали согласно утврдениот модел за известување
и размена на информации и податоци помеѓу ИОРРСМ и СУНРРСМ во однос на
спроведување на контрола на квалитетот, како и во однос на преостанатите активности
на ИОРРСМ.
На 25 октомври 2021 година, на покана на СУНРРСМ се одржа работилница за
изработка на коментари на нацрт Законот за ревизија, на кој што присуствуваа
овластени ревизори, членови на ИОРРСМ, како претставници на друштвата за ревизија
и овластените ревизори – трговци поединци.
Во 2021 година, СУНРРСМ даде согласност на следните акти на ИОРРСМ:
✓ Годишна програма за работа на ИОРРСМ за 2021 година.
✓ Годишен извештај за работа на ИОРРСМ за 2020 година.
✓ Годишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитет на
ревизорските услуги за 2021 година.
✓ Тригодишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитет на
ревизорските услуги за периодот 2021 – 2023 година.
✓ Годишен извештај за наодите од извршените контроли на квалитет за 2019/2020
година.
✓ Одлука за измена и дополнување на Статутот на ИОРРСМ.

Соработка со професионални организации и други институции во
Република Северна Македонија
На 04.05.2021 година, претседателот на ИОРРСМ одржа состанок со претставник на
Холандската амбасада во РСМ, за дискусија за можноста за соработка и поддршка
на ИОРРСМ во области за кои амбасадата има предвидено релевантни проекти.
На 1 јуни 2021 година, претставник на ИОРРСМ од вработените во стручната
служба, учествуваше на состанокот на Советот за борба против перење пари и
финансирање на тероризам на Управата за финансиско разузнавање. По покана на
Управата за финансиско разузнавање, на 10 јуни 2021 година, претставник на ИОРРМ
учествуваше на регионална конференција со работен наслов Non profit organizations
and risk assessment - engagement and lessons learned for effective implementation,
додека на 23 јуни 2021 година, претставник на ИОРРМ учествуваше на обука
организирана за подигање на јавната свест за ризиците од тероризам, финансирање на
тероризам и екстремизам.
На 14-ти и 15-ти октомври, претставници на ИОРРСМ, од вработените во стручната
служба, присуствуваа на т.н „Country training“ поврзан со активностите за почетокот на
Петтиот круг на евалуација на целокупниот систем за спречување перење пари и
финансирање на тероризам, организиран од Комитетот MONEYVAL при Советот на
Европа и Управата за финансиско разузнавање. Учесниците беа информирани за
процесот на евалуација кој ќе следи, обврските, начинот на обезбедување податоци и
информации со цел на сеопфатно и реално прикажување на примената на законските
одредби, односно ефикасноста како и ефектите и последиците од евалуацијата.
На 24 декември 2021 година, се одржа состанок на Советот за спречување перење
пари и финансирање на тероризам, на кој присуствуваше претставник на ИОРРСМ, од
вработените во стручната служба, согласно Одлуката за формирање на Совет за борба
против перење пари и финансирање на тероризам (Службен весник на РСМ бр.
97/2019).
На 2 јуни 2021 година, по покана на Државен завод за ревизија (ДЗР),
генералниот секретар на ИОРРСМ учествуваше на он-лајн семинар за подобрување на
интеракцијата на Државниот завод за ревизија на Република Северна Македонија со
партнерите, организиран во рамки на Твининг проектот Подобрување на надворешната
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ревизија и собраниски надзор. Настанот беше организиран со цел поефикасно
постигнување на целите на активноста на проектот, зајакнување на комуникациските
процеси на ДЗР, зголемување на свеста за важноста на комуникацијата меѓу ДЗР и
нејзините соработници.
На 16 септември 2021 година, Претседателот на ИОРРСМ, по покана на Комората на
ревизори на Република Азербејџан, учествуваше на конференцијата на тема
“Transparency and Audit: Challenges of the New Era, Problems, Tasks” по повод 25годишнината на Комората на ревизори на Република Азербејџан. Конференцијата
се одржа со физичко присуство, согласно важечките протоколи во Република
Азербејџан, и он-лајн. Претседателот одржа презентација на тема “Using the
International Standards on Auditing in small and emerging economies – advantages and
weaknesses”.
На 02 јули 2021 година, се одржа заедничкиот КПУ настан на ИОРРСМ и
Економскиот факултет – Скопје, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, на тема
‘Една година со предизвиците од Ковид – 19 – Кои лекции ги научи домашната
ревизорска професија’. Согласно протоколите на Владата за заштита на здравјето на
населениот во услови на пандемијата на COVID-19, настанот се одржа онлајн. За
присуство на настанот се признаваа 4 КПУ часа за 2021 година за овластените
ревизори.
На 28 и 29 јуни 2021 година, Економски факултет при Универзитет Гоце
Делчев Штип организираше конференција со наслов “Economic and Social implications
of Covid-19, challenges and proposals for overcoming”. Согласно договор за соработка
помеѓу организаторот и ИОРРСМ, учеството на настанот се признава како 8 КПУ часа за
2021 година за овластените ревизори.
На 10 ноември 2021 година, претседателот на ИОРРСМ, присуствуваше на состанок,
по покана на Дмитри Јегоров, советник за управување со приходи, на ММФ во ЈИЕ,
вклучително и Република Северна Македонија. Состанокот имаше за цел консултантот
на ММФ да може подобро да ги разбере релациите помеѓу УЈП и посредниците во РС
Македонија. Поконкретно, какви редовни состаноци се организираат, кој ги иницира,
какво е искуството на посредниците во работењето со УЈП генерално и во разни
сектори, какви се потребите од информации и како УЈП излегува во пресрет на тие
прашања, како и некои други прашања. Состанокот се организира за сметководители,
ревизори, даночни консултанти и други засегнати страни.
Во рамките на Меѓународната Финансиска Корпорација, Групација на
Светска Банка во Македонија функционирa регионалниот проект: Решавање на
долгови и деловен излез, чија основна цел е да се воведе ефикасен механизам на
инсолвентност во пракса, но исто така и да се промовираат вонсудските реорганизации
и експедитивните процеси на преструктурирањe. Очекуваниот ефект од целосната
имплементација на Проектот е развивање на флексибилна и ефикасна рамка и
практики на пред-инсолвентност и инсолвентност, кои што ќе овозможат зачувување на
одржливиот деловен потфат, или спроведување на ефикасна ликвидација. По покана
на Меѓународната финансиска корпорација, ИОРРСМ зема активно учество во јавната
расправа и испрати мислење/забелешки по нацрт Законот за инсолвентност, со оглед
на фактот дека во новиот текст на законот има јасна потреба од дефинирање на
финансиската ревизија во некои делови од стечајниот процес.

На 17.05.2022 година, СУНРРСМ даде согласност на Годишниот извештај за работа на
Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија за 2021 година

7
II. Активности на телата на ИОРРМ
➢

Собрание

28-та седница на Собранието 25.03.2021 година
Земајки ја предвид состојбата во државата настаната од пандемијата со вирусот Ковид –
19, на 25.03.2021 година, со почеток во 14.00 часот преку видео конференција се одржа
28-та седница на Собранието на ИОРРСМ на која беше усвоено следното:
o Годишен извештај за работа на ИОРРСМ за 2020 година.
o Одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на ИОРРМ за
годината која завршува на 31 декември 2020 година, и извештајот на ревизорот за
финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2020
година.
o

Одлука за потврдување на Одлука за разрешување на член на Комисијата за
стандарди за ревизија.

o Одлука за потврдување на Одлука за назначување на член на Комисијата за
стандарди за ревизија.
На седницата беше разгледан Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2020
година.

29-та седница на Собранието 19.10.2021 година
На 19-ти октомври 2021 година, во 14.00 часот, се одржа 29-та седница на Собранието
на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија (ИОРРСМ),
преку видео конференција земајќи ја предвид ситуацијата во државата настаната
поради пандемијата со вирусот Ковид-19. На седницата беше усвоено следното:
o Одлука за измена и дополнување на Статутот на ИОРРСМ.
o Одлука за потврдување на Одлуката за продолжување на мандатот на членови и
комисии на ИОРРСМ, на предлог на Управниот одбор.
На 29-та седница на Собранието беа спроведени и избори за членовите на органите и
комисиите на ИОРРСМ заради истекување на мандатот. Изборите беа спроведени
согласно Статутот на ИОРРСМ, со тајно гласање, а по предлог на Управниот одбор на
ИОРРСМ дополнет со предлози поддржани од 5 (пет) членови на ИОРРМ. На седницата
беше назначена Работна група за надгледување на изборот на членови на органите и
комисиите на ИОРРСМ во состав: Татјана Тодоровска - претседател, Бранка
Стојановска, Марјонка Николовска, Мартина Бошеска, вработени во ИОРРСМ, како
членови на Работната група која што последователно подготви Извештај за
надгледување на изборот на членови на органите и комисиите на ИОРРСМ, објавен на
веб страната на ИОРРСМ. На седницата за Претседател на ИОРРСМ беше избран Драган
Димитров, додека за заменик претседател беше избран Антонио Велјанов. Исто така,
беа избрани пет члена на Управниот одбор на ИОРРСМ, три члена на Надзорниот одбор
на ИОРРСМ, три члена на Комисијата за стандарди за ревизија, еден член на
Комисијата за сметководствени стандарди, три члена на Комисијата за образование,
обука и публикации, два члена на Комисијата за спроведување на испитот за
стекнување звање ревизор, три члена на Комисијата за регистрација на ревизори и
овластени ревизори, два члена на Комисијата за контрола на квалитетот на
ревизорските услуги и пет члена на Дисциплинската комисија.
На седницата беа разгледани предлози доставени од страна на членовите на ИОРРСМ.
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➢

Надзорен одбор

Во 2021 година, Надзорниот одбор на ИОРРСМ ги разгледа следните:
-

Годишната сметка на ИОРРСМ и Даночниот биланс за 2020 година, и други
прашања поврзани со сметководствената евиденција и работењето на ИОРРСМ.

-

Нацрт извештај на независниот ревизор и финансиски извештаи на ИОРРСМ за
2020 година.

-

Годишен извештај за работа на ИОРРСМ за 2020 година и Годишна програма за
работа на ИОРРСМ за 2021 година.

Надзорниот одбор усвои:
-

Извештај на работењето на Надзорниот одбор на ИОРРСМ за 2020 година,
доставен до Собранието на ИОРРМ.

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

Управен одбор

Во 2021 година, Управниот одбор одржа дваесет и две седници на кои што ги усвои/
одобри следните:
o Тримесечни извештаи за работа на ИОРРСМ, доставени до СУНРРСМ и Надзорниот
одбор на ИОРРСМ, 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 ИОРРСМ и препораки за
престанок на членство во ИОРРСМ на овластени ревизори.
o Препораки за зачленување на дрштва за ревизија и овластени ревизори – трговци
поединци и препораки за престанок на членство во ИОРРСМ на друштва за ревизија
и овластени ревизори – трговци поединци.
o Годишна програма за Континуирано професионално усовршување за 2021 година.
o Правилник за спроведување
овластените ревизори.

Континуирано

професионално

усовшување

за

o Пописен елаборат од пописната комисија за утврдените состојби при пописот на
средствата и обврските на ИОРРСМ со состојба на 31.12.2020 година.
o Мислења за утврдување адекватност/веродостојност на Програма според која
кандидатите стекнале квалификација за ревизори во странство, во постапка за
признавање на квалификацијата стрекната во странство.
o Одлука за разрешување на член на Комисијата за стандарди за ревизија и Одлука
за назначување на член на Комисијата за стандарди за ревизија.
o Предлог Годишен извештај за работа на ИОРРМ за 2020 година, доставен до
Собранието на ИОРРСМ за усвојување.
o Одлука за изрекување на дисциплинска мерка – Времено исклучување од членство
за период од 2 години за ТП Ревизор Бабамов – Струмица, по правосилна судска
пресуда. Мерката е изречена 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 Финансиски план на ИОРРСМ за 2021 година.
o Одлука за набавка на основни средства за потребите на ИОРРСМ.
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o Одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместоците за лицата
вклучени во спроведување на континуирано професионално усовршување и
надоместок за присуство на предавањата бр.01-71/3 од 28.03.2013 година.
o Годишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитетот на
ревизорските услуги за 2021 година, што се доставува до СУНРРСМ за давање
согласност.
o Тригодишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитетот на
ревизорските услуги за периодот 2021-2023 година, што се доставува до СУНРРСМ
за давање согласност.
o Одлука за продолжување на мандатот на членовите на комисиите на ИОРРСМ (за
членови на Дисциплинска комисија), до одржување на прва наредна седница на
Собранието на ИОРРСМ.
o Годишен извештај за наодите на извршените контроли на квалитет согласно
Годишниот план за 2019/2020 година, што се доставува до СУНРРСМ за давање
согласност.
o Одлуки за поведување на дисциплинска постапка против членови на ИОРРСМ по
разни основи.
o Одлука за изрекување дисциплинска мерка – Јавна опомена, за Друштво за
ревизија и услуги “РУЛЕ“ ДООЕЛ Скопје.
o Ревидирана Структура на испитни прашања ажурирана согласно расположливата
база на прашања, а по предлог на Комисијата за спроведување на испитот.
o Предлог дневен ред за 29-та седница на Собранието на ИОРРМ и утврдување на
датум за одржување на седницата.
o Предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на ИОРРМ.
o Предлот на Дисциплинската комисија за избор на најповолен понудувач за превод
на Меѓународниот кодекс за етика на професионалните сметководители објавен од
IFAC, од англиски на македонски јазик.
o Предлог на Управниот одбор на ИОРРСМ за членови на органи и комисии на
ИОРРСМ за изборите на 29-та седница на Собранието на ИОРРСМ.
o Одлука за именување на претседатели на комисии на ИОРРСМ.
o Одлука за учество на членови на Управниот одбор во комисиите на ИОРРСМ.
o Пречистен текст на Статутот на ИОРРСМ, објавен на веб страната на ИОРРСМ.
o Одлука за формирање комисија за издвојување и уништување на документарен
материјал со изминат рок на негово чување.
o Одлука за попис на средствата и обврските на ИОРРСМ со состојба на 31.12.2021
година и Одлука за формирање на Комисија за попис на средствата и обврските на
ИОРРСМ.
o Предлог за спроведување на испитна сесија јуни/јули 2021 година и предлог за
спроведување на испитна сесија декември 2021 година, доставени од Комисијата
за спроведување на испитот.
o Програма за полагање на испитот за стекнување на звањето ревизор, ревидирана
во рамки на активности за нејзина акредитација од страна на ACCA, доставена од
Комисијата за образование, обука и публикации. Програмата се доставува до
СУНРРСМ за добивање согласност.
o Годишна програма за работа на ИОРРСМ за 2022 година. Годишната програма се
доставува до СУННРСМ за добивање на согласност.
Согласно член 20-а став (4) од Законот за ревизија, Управниот одбор разгледуваше
доставени приговори по извештаи за извршена контрола на квалитет доставени од
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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 2021/2022 година и го проследи до СУНРРСМ.
Управниот одбор на ИОРРСМ разгледа и одобри кварталните извештаи за спроведување
на контроли на квалитет, за доставување до СУНРРСМ на нивно барање за редовно
квартално известување, информациите од Комисија за контрола на квалитет за
друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци кај кои што контролата
на квалитет не била извршена во период подолг од 3 години, за доставување до
СУНРРСМ на нивно барање за полугодишно известување и други заклучоци и насоки на
Комисијата за контрола на квалитетот. Овие материјали се доставуваат до СУНРРСМ
согласно утврдениот модел за известување и размена на информации и податоци
помеѓу ИОРРСМ и СУНРРСМ во однос на спроведување на контрола на квалитетот, како
и во однос на преостанатите активности на ИОРРСМ.
Ги разгледа Извештаите за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор во
испитната сесија септември/октомври 2020 година, декември 2020 година и јуни/јули
2021, доставени од доставен од страна на Комисијата за спроведување на испитот, и
Извештајот за спроведување на КПУ во 2020 година, доставен од Комисијата за
образование обука и публикации. Исто така, го разгледа извештајот за периодична
контрола на документацијата за 2019 година, прегледана од Комисијата за
регистрација во 2021 година, и Извештајот за периодична контрола на документацијата
за 2020 година, прегледана од Комисијата за регистрација во 2021 година.
На покана од Министерството за финансии, работна група составена од членови на
Управниот одбор на ИОРРСМ одржа состанци во чии рамки се разгледуваше работната
верзија на делови од новиот предлог Закон за ревизија. Предлозите за измени и
дополнувања произлезени од работата на работната група беа доставени до
законодавецот за понатамошно разгледување, и се објавени на веб страната на
ИОРРСМ, во делот каде пристап имаат само членовите на ИОРРСМ. Членовите на
ИОРРСМ континуирано беа известувани за можноста да доставуваат свои предлози по
работната верзија. На 12 мај 2021 година, работната група одржа состанок со г-ѓа
Бланка Везњак, консултант ангажиран во рамки на ИПА 2 Проектот „Зајакнување на
внатрешниот пазар“ како техничка поддршка на Министерство за финансии за
подготовка на Законот за ревизија.
Управниот одбор на ИОРРСМ го разгледа Нацрт – Законот за ревизија, објавен на
порталот ЕНЕР и усвои мислење по истиот. Мислењето беше проследено до
Министерството за финансии, СУННРСМ, институциите кои имаат членови во СУННРСМ
и поврзано со ова прашање, достави посебен допис до делегацијата на Европската
Унија во Република Северна Македонија.
Управниот одбор го разгледуваше објавувањето на преводот на МСР во “Службен
весник на РСМ” и заклучи дека во пресрет на промените на Закон за ревизија и
правните нејаснотии околу објавата на стандардите ќе се почека да се донесе новиот
закон.
Управниот одбор разгледуваше предлози и барања доставени до Управниот одбор од
страна на членовите и комисиите на ИОРРСМ, 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 ИОРРСМ и до Управниот одбор
достави Препораки за зачленување на нови овластени ревизори, овластени
ревизори – трговци поединец и друштва за ревизија.
На 17.05.2022 година, СУНРРСМ даде согласност на Годишниот извештај за работа на
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• Разгледа доставени барања за престанок на членство во ИОРРСМ и усвои
Препораки за престанок на членство во ИОРРСМ за овластени ревизори,
овластени ревизори – трговци поединец и друштва за ревизија.
• 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 предлози до Управниот одбор на ИОРРСМ
за издавање уверенија за ревизор за баратели кои квалификацијата за ревизор ја
стекнале во странство.
• Достави известувања до Управниот одбор на ИОРРСМ 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 2020 година и јуни/јули 2021 година.
• Разгледуваше доставени документи во рамките на спроведување на периодична
контрола за документацијата за 2019 година на друштвата за ревизија и
овластените ревизори-трговци поединци, согласно Правилникот за начин и
постапка за вршење периодична контрола, и усвои Извештај за периодична
контрола на документацијата за 2019 година, прегледана од комисијата за
регистрација во 2021 година.
• Разгледуваше доставени документи во рамките на спроведување на периодична
контрола за документацијата за 2020 година на друштвата за ревизија и
овластените ревизори-трговци поединци, согласно Правилникот за начин и
постапка за вршење периодична контрола, и усвои Извештај за периодична
контрола на документацијата за 2020 година, прегледана од комисијата за
регистрација во 2021 година.
Комисијата разгледуваше доставени информации за ажурирање на регистрите што ги
води ИОРРСМ, 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 2021 година и предлог Тригодишна програма за работа на
Комисијата за периодот 2021 – 2023 година.
• 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.
• Предлог Годишен извештај за наодите од извршените контроли на квалитет
согласно Годишниот план за 2019/2020 година.
• Предлог Годишен извештај за наодите од извршените контроли на квалитет
согласно Годишниот план за 2020/2021 година.
• Усвои Годишен план за контрола на квалитет за 2021/2022 година.
• 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 15.06.2021 и ажурирани годишни податоци со состојба на
30.09.2021 година, преку пополнување на образец Годишен извештај на
активности и образец Прашалник за прелиминарни податоци.
Комисијата и контролорите на квалитет извршуваа активности поврзани со
спроведување на контрола на квалитет според Годишниот план за контрола на
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квалитет за 2020/2021 и 2021/2022 година, како и други актуелни прашања поврзани
со надлежностите на комисијата согласно Статутот.
Од 09.04.2015 година, назначен претставник на СУНРРСМ, учествува во работата на
Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги на ИОРРСМ, 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 ИОРРСМ, спроведуваше дисциплински
постапки согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на повредите и
за дисциплинските мерки на членовите на ИОРРСМ, Статутот на ИОРРСМ и Законот за
ревизија.
Врз основа на спроведени дициплински постапки и Заклучок од доказна постапка,
Дисциплинската комисија подготви и усвои:
• Препорака до Управниот одбор на ИОРРМ за изрекување на дисциплинска мерка
Јавна Опомена на член на ИОРРСМ, за едно друштво за ревизија.
• Препорака до Управниот одбор за прекин на дисциплинска постапка против шест
овластени ревизори по разни основи.
• Препорака до Управниот одбор за изрекување на дисциплинска мерка Јавна
опомена за тројца овластени ревизори кои не ја подмириле обврската за
членарина во предвидениот рок.
• Препорака до Управниот одбор за изрекување на дисциплинска мерка Времено
исклучување од членство за период од 6 месеци за еден овластен ревизор кој не
ја подмирил обврската за членарина за повеќе години.
Дисциплинската комисија подготви и усвои предлог Предлог до Управниот одбор на
ИОРСРМ за превод на Меѓународниот кодекс за етика на IFAC - Handbook of the
International Code of Ethics for Professional Accountants (including International
Independence Standards) – 2020 Edition, издаден на англиски јазик од страна на IFAC,
во декември 2020 година. Дисциплинската комисија ги разгледа доставените понуди за
превод на Меѓународниот Кодекс за етика, по објавениот повик и усвои Предлог до
Управниот одбор за избор на најповолен понудувач за преводот на Меѓународниот
Кодекс за етика објавен од IFAC, од англиски на македонски јазик.
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 ИОРРСМ.
4. Комисија за образование, обука и публикации
Комисијата за образование, обука и публикации:
• Ги подготви и одобри тримесечните изданија на Билтенот на ИОРРСМ, кој што
преку е-пошта се доставува до членовите на ИОРРСМ.
• Подготви и усвои Извештај за спроведување на Континуирано професионално
усовршување во 2020 година, доставен до Управниот одбор на ИОРРСМ.
• Подготви
предлог
Годишна
програма
за континуирано професионално
усовршување (КПУ) за 2021 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 2019/2020 година,
евалуациите на учесниците на настаните за КПУ одржани во 2020 година и други
релевантни информации и податоци.
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• Подготви и усвои предлог Правилник за спроведување на КПУ, согласно
околностите поврзани 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 2021 година земајќи ја предвид состојбата со пандемијата на COVID-19,
ги утврди презентациите за електронско следење на КПУ за 2021 година, и
презентации и видео снимки за електронско следење на КПУ за 2021 година по
барање на членови кои се на подолг престој во странство.
• Достави предлози до Управниот одбор за времено ослободување од обврската за
присуство на настаните за КПУ организирани од ИОРРСМ по разгледување на
доставени барања на овластени ревизори, членови на ИОРРСМ, а согласно
Правилникот за спроведување на КПУ.
• 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.
• Подготви и усвои предлог Програма за полагање на испитот за стекнување на
звање ревизор, ревидирана во рамки на активности за нејзина акредитација од
страна на ACCA.
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:
• Подготви предлог до Управниот одбор на ИОРРМ за спроведување на испитните
сесии јуни/јули 2021 година и декември 2021 година.
• Разгледуваше доставени барања за полагање на испитот и придружната
документација од заинтересираните кандидати по објавен Повик за пријавување
на кандидати за полагање на испитот, за утврдување на исполнување на условите
за полагање на испитот за стекнување звање ревизор.
• Извршуваше подготвителни активности за спроведување на испитот за
стекнување звање ревизор за испитните сесии јуни/јули 2021 година и декември
2021 година.
• Ги утврди резултатите од испитните сесии што се одржаа во декември 2020
година и јуни/јули 2021 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
ИОРРСМ, за постапка на издавање уверение за ревизор.
• Усвои Извештаи за оценување по барање на кандидати кои го полагаа испитот.
• Комисијата подготви и усвои извештаи за спроведувањето на испитот за
стекнување на звање ревизор во испитните сесии декември 2021 година и
јуни/јули 2021 година, доставени до Управниот одбор на ИОРРСМ.
• 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.
• Подготви и усвои ревидирана Структура за полагање на испитот, во делот
Ревизија 2 и Финансиско известување.
Комисијата разгледуваше актуелни прашања поврзани со спроведување на испитот за
стекнување звање ревизор и постапката за признавање на квалификација за ревизор
стеката во странство.
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6. Комисијата за стандарди за ревизија
Комисијата за стандарди за ревизија ги разгледуваше одредбите од предлог Законот за
инсолвентност што се однесуваат на прашања поврзани со што се однесуваат на
ревизија на Договорот за финансиско преструктуирење (дефинирано во член 31) и
давање на мислење за усогласеноста на типот на ревизија, терминологијата која се
користи како и други забелешки со цел унапредување на предлог законот. Комисијата
достави мислење до Управниот одбор за понатамошно разгледување и доставување до
предлагачот на законот.
Комисијата за стандарди за ревизија ја разгледа алатката PACK PE, изготвен од страна
на CNCC во соработка со IRE – IBR и подготвува мислење до Управниот одбор по однос
на функционалноста и усогласеноста на алатката.
Комисијата разгледуваше и други актуелни прашања поврзани со надлежностите
согласно Статутот.
7. Комисијата за сметководствени стандарди немаше активности во 2021
година.

III. Управни и други судски спорови
Управни спорови
На ден 12.01.2021 година, Вишиот Управен суд на Република С.Македонија донесе
Решение со кое се отфрла како недозволена жалбата на тужениот Институт на
овластени ревизори на Република Северна Македонија (ИОРРСМ), изјавена против
пресудата на Управниот Суд со која беше уважена тужбата на тужителот ТП Ревзиор
Бабамов Струмица. Со тоа стана правосилна пресудата на Управниот суд со која што е
поништена Одлуката за изрекување на дисциплинска мерка на член на ИОРРСМ времено исклучување од членство за ТП Ревизор Бабамов Струмица. Со пресудата
ИОРРСМ беше задолжен за повторно разгледување и одлучување по предметот.
На седница одржана на ден 22.02.2021 година, Управниот одбор постапи по
напатствијата од правосилната судска пресуда, повторно го разгледа предметот за
овластен ревизор ТП Ревизор Бабамов Струмица и донесе Одлука за изрекување на
дисциплинска мерка времено исклучување од членство во ИОРРСМ за период од две
години.
На 13.07.2021 година, против Одлуката на Управниот одбор на ИОРРСМ за изрекување
на дисциплинска мерка, ТП Ревизор Бабамов Струмица, како тужител поведе судски
спор пред Управниот суд. Постапката пред Управниот суд е во тек.
Во врска со предметот по тужба на Одлука на Управниот одбор на ИОРРСМ за
изрекување на дисциплинска мерка трајно исклучување од членство во ИОРРСМ за
овластен ревизор Стојанчо Коцев, на 02.12.2021 година Вишиот управен суд,
постапувајќи по жалба изјавена од тужител Стојанчо Коцев на пресуда во полза на
ИОРРСМ, донесе решение со кое жалбата се уважува и предметот се враќа на
првостепениот суд на повторно разгледување и одлучување. Постапката пред
Управниот суд е во тек.
Граѓански судски спорови
Во 2021 година ИОРРСМ како тужител поведе постапки пред Основните граѓански
судови за наплата на побарувања произлезени од издадени фактури во постапка од
контрола на квалитет. Поведени се постапки против 3 друштва за ревизија и 2
овластени ревизори - трговци поединци.
На 07.07.2021 една од постапките против овластен ревизор - трговец поединец за
наплата на побарување по издадена фактура е завршена во полза на ИОРРСМ и
побарувањето е наплатено, додека останатите постапки се во тек.

На 17.05.2022 година, СУНРРСМ даде согласност на Годишниот извештај за работа на
Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија за 2021 година
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IV. Финансиски информации
Во 2021 година, ИОРРСМ 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 за овластени ревизори и
друго.
Подолу е дадена табела со споредбени информации во однос на Финансискиот план на
ИОРРСМ за 2021 година и реализираните приходи и расходи во 2021 година,
споредбен податок со 2020 година, учество на приходи/расходи по одделни ставки во
вкупните приходи/расходи, и процент на реализирано во однос на планирано за 2021
година.

На 17.05.2022 година, СУНРРСМ даде согласност на Годишниот извештај за работа на
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Приходи

Број на лица

Износ по лице

Коментар

(денари)

Вкупно
планирано
2021

Вкупно
реализирано
2021

Вкупно
реализирано
2020

(денари)

(денари)

(денари)

Реализирано Реализирано
2021 во однос 2021 во однос
на планирано
на 2020
(отстапување) (отстапување)
%

%

Учество во
вкупни
приходи
2021
%

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

Расходи

2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

Расходи
Бруто плати и надоместоци
Расходи за испитот
Расходи за семинари
Расход за контрола на квалитетот
Расход за КПУ

205

6.000

1% од вкупни приходи во претходната година

90
205

%
од приходи

2 сесии по
9.200 65 испити
10.000

Коментар

50,00%
50,00%

5 вработени
(% од 1.3)
(% од 1.4)

50,00%

(% од 1.5)

Стручна литература - подготовка, ажурирање и превод
2,6
(прирачници, литература за испит, алатка PACK PE)
2,7
2,8
2,9
2,10
2,11
2,12
2,13
2,14
2,15
2,16
2,17
2,18
2,19

Преводи и објавување на Кодекс на етика и објавување на
МСР
Канцелариски трошоци
Административни трошоци
Телекомуникациски услуги
Одржување на состаноци на телата на ИОРРМ
Комуналии
Сметководство и ревизија на годишна сметка
Совет за унапредување и надзор на ревизијата на РСМ
Учество на конференции и настани во земјата и странство
Членарина и други трошоци поврзани со членството во IFAC
Настани финансирани од ИОРРСМ по повод 70 години
Економски факултет Скопје
Вкупно 2.1 - 2.17
Други и непредвидени трошоци (% од 2.18)
Вкупни расходи

15% од вкупни приходи од претходна година

5,00%

Нето приходи
3 Дополнителни информации
3,1 Пренесен дел на вишокот на приходи од претходната година
3,2 Депозити

2.17 е дадено само како споредбена информација, а се однесува на активност во 2020 година

1.230.000

1.194.000

1.200.000

-0,5%

-2,9%

10%

5.900.000

6.467.640

5.841.623

10,7%

9,6%

55%

828.000
300.000
2.050.000
800.000
110.000
110.000
11.328.000

1.064.000
99.000
1.768.000
1.029.763
111.600
115.927
11.849.930

757.200
0
1.869.188
73.075
116.200
109.670
9.966.956

40,5%
-5,4%
1309,2%
-4,0%
5,7%

28,5% *
-67,0% *
-13,8%
28,7% *
1,5%
5,4%

9%
1%
15%
9%
1%
1%
100%

Реализирано Реализирано
2021 во однос 2021 во однос
на планирано
на 2020
(отстапување) (отстапување)
%
%

Учество во
вкупни
расходи
2021
%

Вкупно
планирано
2021

Вкупно
реализирано
2021

Вкупно
реализирано
2020

(денари)

(денари)

(денари)

4.400.000
414.000
150.000
150.000
1.025.000

4.449.756
394.304
35.341
34.937
522.043

4.069.048
350.849
0
43.200
435.854

9,4%
12,4%
-19,1%
19,8%

1,1%
-4,8%
-76,4% *
-76,7% *
-49,1% *

45,07%
3,99%
0,36%
0,35%
5,29%

150.000

21.542

1.023.809

-97,9%

-85,6% *

0,22%

1.000.000
60.000
170.000
30.000
900.000
290.000
200.000
1.500.000
50.000
260.000

0
39.614
193.543
29.129
832.536
394.855
193.126
1.495.043
0
256.733

0
56.646
168.330
24.962
726.244
286.589
252.343
1.680.004
0
278.642

-30,1%
15,0%
16,7%
14,6%
37,8%
-23,5%
-11,0%
-7,9%

10.749.000
537.450
11.286.450

0
8.892.502
980.631
9.873.133

145.220
9.541.740
1.043.261
10.585.001

-100,0%
-6,8%
-6,0%

41.550

1.976.797

-618.045

7.408.139
8.000.000

-100,0%
-34,0%
13,8%
-2,9%
-7,5%
36,2%
-3,4%
-0,3%
-100,0%
-1,3%

*
*

*

*

0,00%
0,40%
1,96%
0,30%
8,43%
4,00%
1,96%
15,14%
0,00%
2,60%
0,00%

-17,3%
82,5% *

9,93%
100%

Позначајни отстапувања помеѓу планираните и реализираните
приходи и расходи за 2021 година
1.

Приходи

Надомест за полагање на испит за стекнување звање ревизор. Отстапувањето од
28,5% се должи на поголем број на кандидати кои пријавија испити во двете испитни
сесии во 2021 година, наспроти предвидувањата заради околностите со пандемијата на
COVID-19 и пријавените испити во 2020 година.
Семинари (обука за алатки, практичен семинар, испит). Отстапување од -67% се
должи на 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.
Контрола на квалитет. Отстапување од 28,7% се должи на наплата на побарувања по
основ на фактури од извршена контрола на квалитет врз основа на судска пресуда, а
согласно член 6 од Тарифникот за висината на членарината и надоместоците што ги
наплатува ИОРРСМ.
2.

Расходи

Расходи за семинари. Отстапување од -76,4% се должи на 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.
Расходи за контрола на квалитет. Отстапување од -76,7% 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 најголем дел од контролите се спроведуваат во просториите на ИОРРСМ.
Расходи за КПУ. Отстапување од -49,1% се должи на намалени трошоци заради
околностите со пандемијата на COVID-19, односно, спроведување на он-лајн КПУ
настани, наспроти планираните хибридни и евентуално настани со физичко присуство.
Исто така, отстапувањето се должи на намалени трошоци заради организирање на
заеднички настани со други институции при што трошоците за организацијата беа
заеднички.
Стручна литература - подготовка, ажурирање и превод (прирачници,
литература за испит, алатка PACK PE). Отстапување од -85,6% се должи на
неспроведени дополнителни активности за превод за алатката PACK PE, како и превод
на прирачници.
Преводи и објавување на Кодекс на етика и објавување на МСР. Отстапување од 100% се должи на одлагање на активноста за 2022 година. Преводот на Кодексот на
етика е во тек, односно во постапка на одобрување на преводот од страна на ИОРРСМ.
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. Објавувањето
зависи од носење на новиот Закон за ревизија, и одредбите поврзани со објавувањето
на стандардите.
Канцелариски трошоци. Отстапување од -34% се должи на намалена потреба од
користење на канцелариски материјал, особено заради зголемен обем на он-лајн
активности на ИОРРСМ.
Комуналии. Отстапување од -34% се должи во најголема мера на зголемени тарифи и
потрошувачка на електрична енергија, а во помала мера на зголемени надоместоци за
преостанати трошоци за комуналии.
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Учество на меѓународни конференции. Отстапување од -100% се должи на
околностите со пандемијата на COVID-19, односно, учеството на меѓународни
конференции и други настани во странство беше реализирано преку видео конференции
и други он-лајн настани.
Други и непредвидени трошоци. Отстапување од 82,5% во најголема се должи на
непредвидени трошоци поврзани со:
- 220.277 денари по пресуда поврзана со 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. 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 стана правосилна и врз основа на тоа
ИОРРСМ пристапи кон исполнување на обврските по пресудата кон тужителот АССЕКО
СЕЕ ДООЕЛ Скопје. Износот наведен погоре се однесува на плаќање на делот на
солидарниот должник Генерален секретаријат на Владата на РМ, кој износ што сеуште не
ни е рефундиран.
- 28.000 денари aдвокатски трошоци поврзани со поведен Управен спор пред Управниот
суд Скопје од страна на тужител ТП Ревизор Бабамов Струмица и тужител овластен
ревизор Стојанчо Коцев, против одлуки на Управниот одбор на ИОРРСМ 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. Постапките се во тек. Повеќе информации се дадени во дел III на овој извештај.
- 180.244 денари за адвокатски, судски и други поврзани трошоци за судски спорови
поведени од ИОРРСМ по основ на побарувања за ненаплатени фактури за спроведена
контрола на квалитет. Повеќе информации се дадени во дел III на овој извештај.
- 63.012 денари за набавка на канцелариски мебел.
- 66.666 денари за консултантски услуги за услогласување на архивското работење на
ИОРРСМ со Законот за архивски материјал, по укажување на Државен архив на РСМ, а
по констатација дека ИОРРСМ е заведен како правно лице со јавни овластувања и има
дополнителни обврски кон Државен архив.
- за надградба на мрежна инфраструктура на ИОРРСМ.

На 17.05.2022 година, СУНРРСМ даде согласност на Годишниот извештај за работа на
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V. Анализа на реализирање на активностите од Годишната програма
за работа на ИОРРСМ за 2021 година
Планирана активност
1.

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
Финансиски план на ИОРРСМ за
2021 година.

Реализирано.

Изготвување и усвојување на
Годишен извештај за работа на
ИОРРМ за 2020 година.

Реализирано.

Изготвување на Програма за
Континуирано професионално
усовршување на овластените
ревизори за 2021 година, во
согласност со најновите
достигнувања во професијата.

Реализирано.

Организирање и спроведување на
континуирано професионално
усовршување.

Реализирано.

6.

Организирање и спроведување на
практични семинари од областа на
ревизијата.

Делумно, преку настани за КПУ. Не
се одржани работилници, заради
околностите со пандемијата на
COVID-19.

7.

Прилагодување на ревизорската
алатка (PACK PE).

Делумно финализирано. Активноста
е во тек.

Давање упатства за изготвување на
ревизорска документација, по
потреба.

Реализирано. ИОРРСМ во изминатите
години спроведе работилници на кои
беа понудени алатки/обрасци за
подготвување на ревизорска
документација. На веб страната на
ИОРРСМ се објавени линкови со
корисни информации за ревизорите,
кои што се издадени од страна на
IFAC и други меѓународни
организации. 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.

2.

3.

4.

5.

8.
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9.

Организирање и спроведување на
испит за стекнување на звањето
ревизор.

Реализирано. Во 2021 година,
ИОРРСМ спроведе две сесии на
испитот за стекнување на звањето
ревизор, во јуни/јули и во декември
2021 година.

10.

Донесување на тригодишна и
годишна програма на Комисијата за
контрола на квалитетот.

Реализирано.

Спроведување контрола на
квалитетот над членовите на
Институтот.

Реализирано.

12.

Објавување во ‘Службен весник на
РСМ‘ на Меѓународните стандарди
за ревизија (МСР), Меѓународните
стандарди за контрола на квалитет
и други релевантни објави на IFAC.

Не е реализирано. ИОРРСМ 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. Објавувањето зависи од
носење на новиот Закон за ревизија,
и одредбите поврзани со
објавувањето на стандардите.

13.

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

Делумно реализирано. Активноста е
во тек и ќе биде финализирана во
2022 година.

14.

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.

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

Реализирано. Во 2021 година,
ИОРРСМ изрече две дисциплински
мерки по основ на резултати од
извршена контрола на квалитетот на
ревизорските услуги и осум
дисциплински мерки по основ на
други повреди.

11.

15.

16.
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17.

Издавање на Билтен на ИОРРМ.

Реализирано.

18.

Соработка со регулаторни тела и
институции во земјата.

Реализирано.

19.

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 2022 година.

Реализирано.

20.

Драган Димитров
Претседател на ИОРРСМ
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