
1. Одржување на обука за сите членови на ИОРРСМ:

Бр. Наслов КПУ часа

1 МСФИ и ажурирање на МСФИ (2022 – 2023 год.) 16

Обработка на актуелни теми, генерален преглед на главните промени на МСФИ во дадениот период и 

преглед на последните промени 

Актуелни теми (предлог):

1.1 Генерален преглед на главните промени на МСФИ во дадениот период 

1.2 МСС 10 - Настани по периодот на известување

1.3 МСС 12 - Даноци на добивка

1.4 МСС 19 - Бенефиции (Користи) за вработените

1.5 МСС 20- Сметководство на државни поддршки и обелоденување на државна помош

1.6 МСС 27- Консолидирани и посебни финансиски извештаи

1.7 МСС 28 – Вложувања во придружени ентитети

1.8 МСС 40 - Вложувања во недвижнини

1.9 МСФИ 1 - Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување

1.10 МСФИ 3 - Деловни комбинации

1.11 МСФИ 5 – Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења

1.12 МСФИ 7 - Финансиски инструменти: обелоденувања

1.13 МСФИ 8 – Оперативни сегменти

1.14 МСФИ 9 - Финансиски инструменти

1.15 МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи

1.16 МСФИ 16 – Наеми 

1.17 МСФИ 17- Договори за осигурување во споредба со МСФИ 4

2 МСР и ажурирање на МСР (2022 – 2023 год.) 20

Обработка на актуелни теми од ревизијата и преглед на главните промени во МСР во дадениот период

Актуелни теми (предлог):

2.1 Генерален преглед на главните промени на МСР во дадениот период 

2.2 МСР 230 - Ревизорска документација

2.3 МСР 330 - Одговори на ревизорот на проценетите ризици (плус МСР 501)

2.4 МСР 402 - Ревизорски разгледувања во врска со ентитети кои користат услужни организации

2.5 МСР 450 - Оценка на погрешните прикажувања идентификувани во текот на ревизијата

2.6 МСР 500 - Ревизорски доказ

2.7

МСР 540 - Ревизија на сметководствени проценки, вклучувајќи сметководствени проценки  за 

објективната вредност и поврзани обелоденувања

2.8 МСР 560 - Последователни настани

2.9 МСР 580 - Писмени изјави

2.10

МСР 600 - Посебни разгледувања – Ревизии на финансиски извештаи на групација (вклучувајќи ја и 

работата на ревизорот на компонента)

2.11 МСР 610 Користење на работата на интерните ревизори

2.12 МСР 620 - Користење на работата на стручно лице на ревизорот 

2.13 МСР 705 (ревидиран) - Модификации на мислењето во извештајот на независниот ревизор

2.14

МСР 706 (ревидиран) - Параграфи за нагласување прашање и параграфи за останати прашања во 

извештајот на независниот ревизор 

2.15 МСР 710 - Споредливи информации – кореспондирачки податоци и споредбени финансиски извештаи 

Врз основа на член 25 и член 47 од Статутот на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија

(ИОРРСМ), а во врска со член 28 од Законот за ревизија (Службен весник на РМ, број 158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014,

138/2014, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и Службен весник на РСМ број 122/21 година), Управниот одбор на ИОРРСМ по предлог

на Комисијата за образование, обука и публикации, на седницата одржана на 09.03.2023 година ja усвои следната

Годишна програма за Континуирано професионално усовршување за 2023 година



Бр. Наслов КПУ часа

3 Контрола на квалитет во ревизијата 3

Преглед на стандардите за контрола на квалитет, поставеноста на контролата на квалитетот во 

ИОРРСМ, генерално сублимирање на наодите од спроведените контроли на квалитет и методологија за 

проверки на контрола на квалитет.

4 Меѓународен кодекс на етика на МФС за професионални сметководители и негово ажурирање
2

Обработка на актуелни теми од делот на етиката и преглед на промените настанати по издавање на 

Меѓународниот Кодекс на етика

Меѓународен Кодекс на етика - Закани со кои се соочува ревизорот при извршување на ревизијата

5 Даноци 3

Промена на регулативата од даночната сфера

Актуелни теми

6 Законска регулатива 3

Актуелни теми (Закон за платежни услуги и платни системи, и др.)

7 Информатичка технологија 8

7.1
Специфики на ревизијата во информатичко опкружување, трендови и новитети во информатичката 

технологија.

7.2 Ревизија на ИТ системите, Можности за примена на ИТ во ревизијата

7.3

Обврска за спроведување на ревизорски постапки на ИТ системи при ревизија на финансиски извештаи, 

со класификација на комплексност и обем на ИТ системот на ентитетот, утврдување на потреба за 

ангажирање на ИТ експерт, процеси кои се спроведуваат во ревизија за ентитети кои немаат комплексни 

ИТ системи...;

7.4 Тестирање на Генералните ИТ Контроли на субјект на ревизија од аспект на МСР

7.5 Логичка и физичка сигурност на ИТ системите

7.6
Сигурност на информативните системи - ризици и одговор на ризиците (идентификување и ревизорски 

одговор на ризикот)

7.7 Форензика на ИТ системи (при измами) и манипулација со податоци

7.8 Пенетрациски тестови

8 Актуелни теми - други професионални и регулаторни тела 16

8.1 Здружение на внатрешни ревизори на Република Северна Македонија

8.2 Народна банка на Република Северна Македонија 

8.3 Агенција за супервизија на осигурувањето

8.4 Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија 

8.5 Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија 

8.6 Централен регистар на Република Северна Македонија 

8.7 Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија 

8.8 Управа за финансиско разузнавање

8.9 Агенција за заштита на личните податоци

8.10 Комора на овластени проценувачи на Република Северна Македонија

8.11 "Soft skills" (Меки вештини)

8.12 Ефектите од економската криза во однос на финансиското известување и ревизорски процедури кои што 

треба да се применат

8.13 "ESG" известување и активности од страна на друштвата



Панел дискусии 4

Панел дискусии на актуелни теми и проблеми со кои се соочуваат ревизорите, кои што ќе бидат водени 

од страна на избран модератор - професионалец во областа предмет на панелот, или од професијата. 

На панел дискусиите треба да се повикаат гости, професионалци или претставници на релевантни 

засегнати институции кои ќе имаат свое излагање и ќе учествуваат во дискусија на прашања по темата. 

Темата организирана како панел дискусија да трае минимум 1 час. Овие часови се вклучени во вкупниот 

број на часови предвидени за одреден датум. 

Вкупно КПУ часа за 2023 од предавањата 75

За подготовка на одржано предавање од страна на член на ИОРРСМ се признава број на часови за КПУ 

кои се еднакви на два пати по должината на предавањето во рамки на семинарот. За секој ден на 

одржаните семинари се признаваат КПУ часови согласно програмата за тој ден на настанот. 

Бр. Наслов

1. Ангажмани на надворешна ревизија – Планирање на ревизијата и идентификување на ризици 16 часа

2. Ангажмани на надворешна ревизија – Извршување на ревизорски постапки 16 часа

Драган Димитров

Претседател на ИОРРСМ

4. Други настани согласно склучен договор за соработка со ИОРРСМ.

Настаните предвидени во оваа програма по потреба ќе се одржуваат преку средства за електронска комуникација, он-лајн 

пристап, он-лајн присуство, физичко присуство и комбинирани предавања. 

Оваа програма влегува во сила со денот на нејзино донесување, а ќе се применува од 01.01.2023 година. 

2. Одржување на работилници за 15 до 30 учесници:

За подготовка на одржано предавање од страна на член на ИОРРСМ се признава број на часови за КПУ кои се еднакви на 

должината на предавањето во рамки на работилницата. За секоја работилница се признаваат КПУ часови во нејзино 

времетраење.

3. Електронско следење на КПУ во определен период во годината што се признава 8 часа КПУ. 


