
 
 

Настан за Контунирано професионално усовршување 
организиран од  

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ)  
 

 

ПРОГРАМА 
 
 
13.12.2022 година, вторник – 4 КПУ часа 

 
08.30 – 09.00 Регистрација 
 
09:00 – 13:00 Меѓународен стандард за ревизија 315 – Идентификување и проценка на ризиците од 

материјално погрешно прикажување преку разбирање на ентитетот и неговото 
опкружување 

10:30 - 11:00    Пауза (30 мин.) 

Предавањето ќе вклучува прашања поврзани со имплементација на ревидираниот 
Меѓународен стандард за ревизија 315 и значајни промени помеѓу иницијалната верзија 
од 2009 и ревидираната верзија од 2019 година. 

 

Предавач: Благица Шорева, Постар менаџер во ревизија, овластен ревизор, ACCA  

Друштво за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје  
 
 

Благица Шорева е Постар Менаџер во Одделот за ревизија во КПМГ. Има учествувано во ревизиите на голем 
број клиенти од финансискиот, индустрискиот и комерцијалниот сектор во земјата и останатите земји од 
регионот. Како дел од своето професионално усовршување, Благица учествуваше во ревизијата на една од 
најголемите банки во светот (Wells Fargo & Company) и нејзините подружници и беше тим лидер за 
кредитирање и деривативи во рамки на нејзиното двегодишно работење во КПМГ во САД.  

Како резултат на менаџирањето на локални и меѓународни ангажмани, Благица има стекнато темелно 
разбирање на македонскиот пазар и неговото опкружување, како и на меѓународното и локалното 
законодавство, стандардите за известување, трендовите во индустријата и регулаторните очекувања. 
Покрај ревизорските ангажмани, Благица исто така има учествувано во Due diligence анализи за продажба на 
неколку банки во земјата и странство. 

Во последните 6 години, Благица е официјален предавач на Балканскиот кластер на КПМГ како и на земјите 
членки на КПМГ во Централна и Источна Европа за теми поврзани со ревизорските и сметководствените 
стандарди. Во рамки на својот ангажман како предавач, Благица учествува и во спроведување обуки на 
останати КПМГ предавачи, надворешни клиенти и членови на професионални асоцијации и институти. 

Благица е овластен ревизор во Република Северна Македонија како и лиценциран ревизор од глобалната 
мрежа ACCA. 


